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I .  P r e f e r e n c j e  p o d a t k o w e  w  P I T  

 

I. Preferencje podatkowe w PIT 

Nr Opis  Wartość preferencji
1
 

    (mln zł) 

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. GOSPODARKA 

1. 
Specjalne strefy ekonomiczne (art. 

21 ust. 1 pkt 63a oraz ustawa o SSE) 
50 70 47 37 39 40 

2. 
Jednorazowa amortyzacja (art. 22k 

ust. 7) 
258 258

2
 150 150 150 150

3
 

3. 
Wydatki na nabycie nowych 

technologii (art. 26c) 
0 0 0 0 0 0 

4. 
Możliwość rozliczenia straty z lat 

ubiegłych (art. 9 ust. 3) 
294 383 406 404 529 507 

5. Dotacje (art. 21 ust. 1 pkt 129) 75
4
 75

5
 BD BD BD BD 

6. 
Kredyt podatkowy (art. 44 ust. 7a - 

7j)  
- - -

6
 0 0 0 

2. ROLNICTWO 

7. 

Wyłączenie spod zakresu 

zastosowania ustawy o PIT 

przychodów z działalności rolniczej, 

z wyłączeniem przychodów 

z działów specjalnych produkcji 

rolnej (art. 2 ust. 1 pkt 1) 

BD BD BD BD BD BD 

8. 

Przychody uzyskane ze sprzedaży 

gospodarstwa rolnego (art. 21 ust. 1 

pkt 28) 

BD BD BD BD BD BD 

9. 
Dochody z agroturystyki (art. 21 ust. 

1 pkt 43) 
BD BD BD BD BD BD 

10. 
Dotacje z budżetu państwa 

i dopłaty do rolnictwa:  
            

a. 
Dotacje z budżetu państwa (art. 21 

ust. 1 pkt 47a) 
- - - - - - 

b. 
Dopłaty do rolnictwa (art. 21 ust. 1 

pkt 116) 
1 947 2 008 2 334 1 715 2 445 2 348

7
 

11. 
Dochody ze sprzedaży 

przerobionych produktów rolnych 
BD  BD BD BD BD BD 

                                                 
1
 Wartości preferencji podatkowych w większości pozycji została oszacowana na podstawie zeznań rocznych PIT. 

2
 Szacunek zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw, z uwzględnieniem skutku podwyższenia limitu jednorazowego odpisu 

amortyzacji z 50 tys. euro do 100 tys. euro na lata 2009 – 2010. 
3
 Szacunek zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 
4
 Szacunek na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 

Przyjęto kwoty dotacji przedmiotowych, podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 

Podziału na PIT i CIT dokonano na podstawie struktury przychodów podatników prowadzących działalność. 
5
 Z powodu niedostępności danych przyjęto wartość z 2009 r. 

6
 W 2009 r., 2010 r. i 2011 r. nie wystąpiły przypadki korzystania z kredytu podatkowego. 

7
 Szacunek na podstawie danych MRiRW i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. Różnica 

w stosunku do 2011 r. jest wynikiem przesunięcia terminu realizacji płatności. 
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(art. 21 ust. 1 pkt 71) 

12. 

Wynagrodzenie za użytkowanie 

wniesionego wkładu gruntowego 

(art. 21 ust. 1 pkt 94) 

BD BD BD BD BD BD 

13. 
Zasiłki chorobowe dla rolników (art. 

21 ust. 1 pkt 65) 
65 71 71 72 74 73

8
 

14. 

Umorzone należności 

i wierzytelności m.in. w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej (art. 21 

ust. 1 pkt 116a) 

x x BD BD BD BD 

3. ZATRUDNIENIE 

15. Diety i inne należności:             

a. 

Diety i inne należności za czas 

podróży służbowej pracownika bądź 

osoby niebędącej pracownikiem (art. 

21 ust. 1 pkt 16) 

5 5 5 5 5 6
9
 

b. 

Część przychodów osób (30% diety) 

przebywających czasowo za granicą 

(art. 21 ust. 1 pkt 20) 

BD BD BD BD BD BD 

16. 
Świadczenia związane 

z przeniesieniem pracownika: 
            

a. 
Zwrot kosztów przeniesienia 

służbowego (art. 21 ust. 1 pkt 14) 
BD BD BD BD BD BD 

b. 

Wartość świadczeń ponoszonych 

przez pracodawcę z tytułu 

zakwaterowania pracowników (art. 

21 ust. 1 pkt 19) 

BD BD BD BD BD BD 

c. 
Dodatek za rozłąkę (art. 21 ust. 1 

pkt 18) 
BD BD BD BD BD BD 

17. 

Świadczenia o charakterze 

mieszkaniowym dla 

funkcjonariuszy: 

            

a. 

Kwoty wypłacone żołnierzom 

z tytułu odprawy mieszkaniowej 

(art. 21 ust. 1 pkt 49 lit. a) 

5 19
10

 19
11

 69 26 16
12

 

b. 

Świadczenia mieszkaniowe dla 

żołnierzy zawodowych (art. 21 ust. 

1 pkt 49 lit. b) 

x x x x x BD 

c. 

Ekwiwalent pieniężny w zamian za 

rezygnację z lokalu, wypłacany na 

podstawie przepisów o Biurze 

Ochrony Rządu (art. 21 ust. 1 pkt 

49a) 

BD 0 0 0 0 2
13

 

                                                 
8
 Szacunek na podstawie danych KRUS i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 

9
 Szacunek na podstawie analizy PIT-R – podana wartość dotyczy wyłącznie osób, które nie są pracownikami 

pełniącymi obowiązki społeczne i obywatelskie. W przypadku pozostałych osób brak danych. 
10

 Szacunek na podstawie danych MON i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
11

 Z powodu niedostępności danych przyjęto wartość z 2010 r. 
12

 Szacunek na podstawie danych MON i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
13

 Szacunek na podstawie danych MSW i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
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d. 
Równoważniki pieniężne za brak 

kwatery (art. 21 ust. 1 pkt 77) 
4 4 3 4 3 3

14
 

18. 

Świadczenia z zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych (art. 

21 ust. 1 pkt 67) 

BD BD BD BD BD BD 

19. 

Świadczenia otrzymane 

z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, związane z pobytem 

dzieci osób uprawnionych do tych 

świadczeń w żłobkach lub klubach 

dziecięcych (art. 21 ust. 1 pkt 67a) 

x x BD BD BD BD 

20. 
Przychody w służbie kandydackiej 

(art. 21 ust. 1 pkt 80) 
BD BD BD BD BD BD 

21. 
Świadczenia członków służby 

zagranicznej (art. 21 ust. 1 pkt 110) 
31 48 51 53 51 51

15
 

22. 
Zwrot kosztów dojazdu (art. 21 ust. 

1 pkt 112) 
BD BD BD BD BD BD 

23. 
Ulga na wyszkolenie uczniów (na 

zasadzie praw nabytych) 
77 71 25 28 11 BD 

24. 
Ulga dla osób zatrudniających 

gosposie (art. 27e) 
0 0 0 0 0 0 

4. EDUKACJA NAUKA KULTURA SPORT 

25. 
Dochody z prowadzenia szkół 

prywatnych (art. 21 ust. 1 pkt 36) 
BD BD BD BD BD BD 

26. 
Stypendia i inne świadczenia 

związane z nauką: 
            

a. 

Stypendia otrzymywane na 

podstawie przepisów o stopniach 

naukowych (art. 21 ust. 1 pkt 39) 

BD 23 24 24 40 44
16

 

b. 
Stypendia dla uczniów i studentów 

(art. 21 ust. 1 pkt 40b) 
2 2 12 15 17 19

17
 

c. 
Umorzone kredyty i pożyczki 

studenckie (art. 21 ust. 1 pkt 61) 
BD 1 1 1 1 1

18
 

d. 
Świadczenia pomocy materialnej 

(art. 21 ust. 1 pkt 40) 
BD BD BD BD BD BD 

e. 

Wygrane i nagrody otrzymane przez 

uczniów za udział w konkursach 

(art. 21 ust. 1 pkt 115) 

BD BD BD BD BD BD 

f. 
Świadczenia na dokształcanie 

pracowników (art. 21 ust. 1 pkt 90) 
BD BD BD BD BD BD 

g. 

Świadczenia otrzymywane 

w związku z odbywaniem 

studenckich praktyk zawodowych 

(art. 21 ust. 1 pkt 89) 

BD BD BD BD BD BD 

h. 
Świadczenia związane ze 

skierowaniem do pracy 
BD BD BD BD BD BD 

                                                 
14

 Szacunek na podstawie danych MS i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
15

 Szacunek na podstawie danych MSZ, MG i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
16

 Szacunek na podstawie danych MNiSW i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
17

 Szacunek na podstawie PIT-8S/PIT-8C. 
18

 Szacunek na podstawie danych MNiSW i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
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dydaktycznej za granicą (art. 21 ust. 

1 pkt 23a) 

i. 
Nagrody za wybitne osiągnięcia (art. 

21 ust. 1 pkt 132) 
BD BD BD BD BD BD 

27. 
Nagrody dla olimpijczyków 

i paraolimpijczyków
19

: 
            

a. 

Nagrody wypłacane przez Polski 

Komitet Olimpijski i Polski Komitet 

Paraolimpijski (art. 21 ust. 1 pkt 

40a) 

0 0 0 0 0 0 

b. 

Wartość otrzymanego przez członka 

polskiej reprezentacji olimpijskiej 

i paraolimpijskiej ubioru 

reprezentacyjnego (art. 21 ust. 1 pkt 

10a) 

0 0 0 1 0 0 

5. ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO, KOŚCIOŁY, ORGANIZACJE 

SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE 

28. 

Działalność pożytku publicznego 

i krwiodawstwo (art. 26 ust. 1 pkt 9 

lit. a i c, art. 21 ust. 1 pkt. 101 i 113) 

BD 4 3 4 4 4
20

 

29. 
Dochody z organizacji loterii i gry 

bingo fantowe (art. 21 ust. 1 pkt 37) 
BD 0 0 0 0 0

21
 

30. 
Darowizny na cele kultu religijnego 

(art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b)
22

 
48 33 49 60 58 62 

31. 

Darowizny na działalność 

charytatywno-opiekuńczą dla 

kościelnych osób prawnych 

przyznawane na podstawie 

odrębnych ustaw o stosunku 

Państwa do kościołów i związków 

wyznaniowych działających w RP 

tj.: Kościoła Katolickiego, Kościoła 

Zielonoświątkowego, Kościoła 

Starokatolickiego Mariawitów, 

Kościoła Katolickiego Mariawitów, 

gmin wyznaniowych żydowskich, 

Kościoła Polskokatolickiego, 

Kościoła Adwentystów Dnia 

Siódmego, Kościoła Chrześcijan 

Baptystów, Kościoła Ewangelicko-

Metodystycznego, Kościoła 

Ewangelicko-Reformowanego, 

Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego, Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła 

Prawosławnego. 

35 10 19 26 16 19 

32. Przychody osób pełniących             

                                                 
19

 Preferencje dotyczą lat, w których odbywają się Igrzyska Olimpijskie (co dwa lata). 
20

 Szacunek na podstawie danych MZ i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej w zakresie 

przychodów uzyskanych przez krwiodawców ze sprzedaży pobranych od nich krwi lub osocza. 
21

 Szacunek na podstawie danych MF i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
22

 Łączny skutek dla preferencji wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a, b, c. 
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funkcje społeczne i obywatelskie: 

a. 

Diety osób pełniących funkcje 

społeczne i obywatelskie (art. 21 

ust. 1 pkt 17) 

78 80 84 90 106 132
23

 

b. 

Świadczenia rzeczowe otrzymywane 

przez posłów i senatorów (art. 21 

ust. 1 pkt 104) 

BD BD BD BD BD BD 

c. 

Przychody posłów Parlamentu 

Europejskiego (art. 21 ust. 1 pkt 

46b) 

3 4 4 4 4
24

 4
25

 

6. ZDROWIE 

33. 
Wydatki na cele rehabilitacyjne (art. 

26 ust. 1 pkt 6) 
432 466 460 412 402 457 

34. 
Świadczenia rehabilitacyjne (art. 21 

ust. 1 pkt 27 i pkt 107) 
BD 735 767 871 877 857

26
 

7. RODZINA I SOCJALNE 

35. Ulga na dzieci (art. 27f) 5 633 5 684 5 740 5 699 5 530 5 589 

36. 
Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi 

na dzieci 
x x x x x 1 338 

37. 
Łączne opodatkowanie dochodów 

małżonków (art. 6 ust. 2) 
2 693 2 880 2 979 3 067 3 174 3 143 

38. 

Preferencyjne opodatkowanie 

dochodów osób samotnie 

wychowujących dzieci (art. 6 ust. 4) 

385 334 335 397 397 426 

39. 
Świadczenia o charakterze 

rodzinnym i opiekuńczym:  
            

a. 

Świadczenia rodzinne, a także 

zasiłki dla opiekunów otrzymane na 

podstawie ustawy o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

(art. 21 ust. 1 pkt 8) 

1 478 1 557 1 625 1 582 1 540 1 458
27

 

b. 

Dodatki do rent rodzinnych dla 

sierot zupełnych (art. 21 ust. 1 pkt 

64) 

0 1 1 1 1 1
28

 

c. 

Jednorazowe zasiłki z tytułu 

urodzenia dziecka (art. 21 ust. 1 pkt 

9) 

BD 74 72 67 49 50
29

 

d. 

Pomoc pieniężna dla rodzin 

zastępczych oraz jednorazowa 

pomoc pieniężna na 

zagospodarowanie (art. 21 ust. 1 pkt 

24) 

88 88 88 103 102 101
30

 

                                                 
23

 Szacunek na podstawie danych PIT-R. 
24

 Szacunku dokonano przyjmując wynagrodzenie posła Parlamentu Europejskiego zgodnie z jednolitym statutem 

Parlamentu Europejskiego, który wszedł w życie w lipcu 2009 r. 
25

 Szacunku dokonano przyjmując wynagrodzenie posła Parlamentu Europejskiego zgodnie z jednolitym statutem 

Parlamentu Europejskiego, który wszedł w życie w lipcu 2009 r. 
26

 Szacunek na podstawie danych MF, MZ i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
27

 Szacunek na podstawie danych MPiPS i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
28

 Szacunek na podstawie danych ZUS i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
29

 Szacunek na podstawie danych MPiPS i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
30

 Szacunek na podstawie danych MPiPS i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
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e. 
Wynagrodzenie za sprawowanie 

opieki (art. 21 ust. 1 pkt 79a) 
4

31
 0 1 1 1 2

32
 

f. 

Świadczenia przyznane członkom 

rodzin zmarłych pracowników oraz 

zmarłych emerytów i rencistów (art. 

21 ust. 1 pkt 92) 

BD BD BD BD BD BD 

g. 
Dopłaty do wypoczynku dzieci 

i młodzieży (art. 21 ust. 1 pkt 78) 
BD BD BD BD BD BD 

h. 

Zwrot kosztów z tytułu opieki nad 

dzieckiem lub osobą zależną (art. 21 

ust. 1 pkt. 26b) 

BD BD BD BD BD BD 

i. Alimenty (art. 21 ust. 1 pkt 127) BD BD BD BD 10 2
33

 

40. 
Świadczenia związane 

z zaistnieniem zdarzeń losowych: 
            

a. 

Zapomogi otrzymane w przypadku 

indywidualnych zdarzeń losowych, 

klęsk żywiołowych, długotrwałe 

choroby lub śmierci (art. 21 ust. 1 

pkt 26) 

BD BD BD BD BD BD 

b. 

Jednorazowe świadczenia 

otrzymane z budżetu państwa lub 

budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego w związku 

z zaistniałym zdarzeniem losowym 

(art. 21 ust. 1 pkt 26a) 

4
34

 4
35

 BD BD BD BD 

c. 
Odprawa pośmiertna (art. 21 ust 1 

pkt 7) 
7 7 5 4 4 4

36
 

42. 

Świadczenia otrzymywane przez 

emerytów i rencistów (art. 21 ust. 1 

pkt 38, 91 i pkt 87) 

BD BD BD BD BD BD 

43. 

Świadczenia o charakterze pomocy 

społecznej (art. 21 ust. 1 pkt 79, 97 

i pkt 108) 

BD 820 813 727 821 819
37

 

44. 

Nieodpłatne/częściowo odpłatne 

świadczenia otrzymane na usuwanie 

skutków powodzi, darowizny 

otrzymane na ten cel przez osoby 

fizyczne i prawne na podstawie 

ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. 

o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z usuwaniem skutków 

powodzi z maja i czerwca 2010 r. 

(Dz. U. Nr 123, poz. 835). 

x BD BD BD BD BD 

                                                 
31

 Szacunek zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 

niektórych innych ustaw - dane dotyczą 2008 r. 
32

 Szacunek na podstawie danych MPiPS i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
33

 Szacunek na podstawie danych MS i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
34

 Szacunek na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 
35

 Szacunek na podstawie danych z 2009 r. 
36

 Szacunek na podstawie danych ZUS i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
37

 Szacunek na podstawie danych MF, MPiPS, Urzędu ds. Cudzoziemców i zastosowania stawki PIT z I przedziału 

skali podatkowej. 
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45. 

Zwolnienie z opodatkowania kwot 

umorzonych pożyczek przyznanych 

przedsiębiorcom, którzy ponieśli 

szkodę w wyniku powodzi w 2010 r. 

oraz dotacji otrzymanych przez 

fundusze pożyczkowe - ustawa 

z dnia 12 sierpnia 2010 r. 

o wspieraniu przedsiębiorców 

dotkniętych skutkami powodzi 

z 2010 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 992). 

x BD BD BD BD BD 

46. 

Świadczenia dla bezrobotnych 

związane z aktywizacją 

zawodową: 

            

a. 

Jednorazowe środki przyznane na 

rozpoczęcie działalności (art. 21 ust. 

1 pkt 121) 

23
38

 250 80 123 158 177
39

 

b. 
Nieodpłatne świadczenia (art. 21 

ust. 1 pkt 118) 
BD BD BD BD BD BD 

c. 

Zwrot kosztów otrzymany przez 

bezrobotnego (art. 21 ust. 1 pkt 

102)
40

 

11 12 3 2 4 2
41

 

d. 

Świadczenia wypłacane za 

wykonywanie prac społecznie 

użytecznych (art. 21 ust. 1 pkt 128) 

7 7 5 5 7 7
42

 

47. 

Wartość ulgowych lub bezpłatnych 

przejazdów środkami komunikacji 

publicznej (art. 21 ust.1 pkt 84 i 85) 

BD BD BD BD BD BD 

8. INNE 

48. 

Świadczenia dla osób 

poszkodowanych w wyniku 

działań wojennych oraz 

kombatantów
43

: 

            

a. 

Renty przyznane na podstawie 

odrębnych przepisów o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin (art. 21 ust. 1 pkt 2) 

128 125 120 116 111 105 

b. 

Renty wypłacone osobom 

represjonowanym i członkom ich 

rodzin, przyznane na zasadach 

określonych w przepisach 

o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz ich 

196 195 192 189 184 176 

                                                 
38

 Szacunek zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Szacunek przedstawiony przez projektodawcę MPiPS - kwota dla 

2005 r. 
39

 Szacunek na podstawie danych MPiPS i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
40

 Od 2011 r. dodano pod pkt f) zwalniający z podatku zwrot kosztów otrzymany przez bezrobotnego w związku 

z przejazdem na egzamin. 
41

 Szacunek na podstawie danych MF i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
42

 Szacunek na podstawie danych MPiPS i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
43

 Wartość preferencji w większości pozycji została oszacowana na podstawie danych ZUS i zastosowania stawki PIT 

z I przedziału skali podatkowej. 
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rodzin (art. 21 ust. 1 pkt 75) 

c. 

Wypłacane z zagranicy renty 

inwalidzkie i wypadkowe, a także 

kwoty zaopatrzenia przyznane 

ofiarom wojny oraz członkom ich 

rodzin (art. 21 ust. 1 pkt 74) 

7 12 7 5 5 4 

d. 

Kwoty refundacji z tytułu opłaconej 

składki na obowiązkowe 

ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów 

samochodowych lub na dobrowolne 

ubezpieczenie casco (art. 21 ust. 1 

pkt 98a) 

0 0 0 0 0 0 

e. 

Zwrot kwoty zniżki z tytułu 

opłacenia przez inwalidę wojennego 

i wojskowego składki na 

obowiązkowe ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej lub 

składki na dobrowolne 

ubezpieczenie casco, otrzymanej od 

organu rentowego (art. 21 ust. 1 pkt 

98b) 

BD BD BD BD BD BD 

f. 

Otrzymywane świadczenia ze 

środków Państwowego Funduszu 

Kombatantów (art. 21 ust. 1 pkt 27) 

2
44

 2 2 2 2 2
45

 

g. 

Dodatek kombatancki oraz dodatek 

za tajne nauczanie przyznawane na 

podstawie odrębnych przepisów (art. 

21 ust. 1 pkt 98) 

54 52 49 47 44 41 

h. 

Dodatek kompensacyjny przyznany 

na podstawie ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o kombatantach 

oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (art. 21 ust. 1 pkt 25a) 

17 17 16 16 15 14 

i. 
Ryczałt energetyczny dla 

kombatantów (art. 21 ust. 1 pkt 25) 
99 100 98 98 96 90 

j. 

Kwoty jednorazowej pomocy 

finansowej wypłacone ofiarom 

prześladowań hitlerowskich przez 

Fundację Polsko-Niemieckie 

Pojednanie (art. 21 ust. 1 pkt 73) 

2 1 1 0 0 0
46

 

k. 

Świadczenie pieniężne przyznane 

osobom deportowanym do pracy 

przymusowej oraz osadzonym 

38 38 36 34 33 30 

                                                 
44

 Szacunek na podstawie informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2009 r. (część 54, Urząd do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych). 
45

 Szacunek na podstawie danych MF i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
46

 Szacunek na podstawie danych Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie i zastosowania stawki PIT z I przedziału 

skali podatkowej. 



 10 

w obozach pracy przez III Rzeszę 

i ZSRR (art. 21 ust. 1 pkt 45) 

l. 

Świadczenie pieniężne oraz ryczałt 

energetyczny przyznane żołnierzom 

zastępczej służby wojskowej 

przymusowo zatrudnianym 

w kopalniach węgla, 

kamieniołomach, zakładach 

wydobywania rud uranu 

i batalionach budowlanych (art. 21 

ust. 1 pkt 63) 

10 10 9 9 9 8 

m. 

Świadczenia pieniężne dla 

cywilnych niewidomych ofiar 

działań wojennych (art. 21 ust. 1 pkt 

100) 

0 0 0 0 0 0 

n. 

Świadczenia pieniężne dla osób 

represjonowanych za działalność na 

rzecz niepodległego bytu państwa 

polskiego (art. 21 ust. 1 pkt 3a) 

BD 0
47

 0 0 0
48

 0
49

 

o. 

Świadczenia otrzymane przez 

weteranów działań poza granicami 

państwa (o których mowa w art. 19 

ust. 2, art. 26-28 i art. 36 ustawy 

z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o weteranach działań poza 

granicami państwa, art. 21 ust. 1 pkt 

90a) 

x x BD BD BD BD 

49. 

Odszkodowania (art. 21 ust. 1 pkt 3, 

3b, 3c, 3e, 4, 29, 29a, 30, 52, 95, 

106, 120, 120a)
50

 

BD BD BD BD BD BD 

50. 

Dochody z tytułu sprzedaży akcji 

Narodowego Funduszu 

Inwestycyjnego - zwolnienie ma 

zastosowanie do dochodów ze 

sprzedaży akcji, nabytych przed 

dniem 1 stycznia 2013 r., 

osiągniętych do dnia 31 grudnia 

2013r. (art. 21 ust. 1 pkt 42) 

BD BD BD BD BD x 

51. 

Dochody z tytułu oszczędzania na 

indywidualnym koncie emerytalnym 

(IKE) (art. 21 ust. 1 pkt 58a) 

6 8 10 13
51

 11 11
52

 

52. 

Wpłaty na indywidualne konto 

zabezpieczenia emerytalnego 

(IKZE) (art. 26 ust. 1 pkt 2b) 

x x x 8 11 40 

                                                 
47

 Szacunek na podstawie danych MON i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
48

 Z powodu niedostępności danych przyjęto wartość z 2010 r. 
49

 Szacunek na podstawie danych MON i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
50

 Art. 21 ust. 1 pkt 29a dodany ustawą z dnia 06.08.2010 r. (Dz. U. 149. 996), która weszła w życie 16.08.2010 r. 
51

 Szacunek na podstawie danych MPiPS i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
52

 Szacunek zgodnie z uzasadnieniem do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych. 
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53. 

Dochód z tytułu zbycia akcji 

otrzymanych w drodze spadku (do 

dnia 31 grudnia 2013 r.) albo 

darowizny (art. 21 ust. 1 pkt 105) 

BD BD BD BD BD BD 

54. 

Dochody uzyskiwane przez 

nierezydentów z tytułu odsetek 

i dyskonta od obligacji emitowanych 

przez Skarb Państwa (art. 21 ust. 1 

pkt 130) 

0 0 0 0 1 1 

55. 

Dochody uzyskane z tytułu 

zaciągniętego kredytu (kwoty 

finansowego wsparcia udzielonego 

na podstawie ustawy o pomocy 

państwa w nabyciu pierwszego 

mieszkania przez młodych ludzi) 

x x x x 0 37
53

 

56. 

Zwrot wydatków mieszkaniowych 

(kwoty zwrotu wydatków 

poniesionych od 1 stycznia 2014 r. 

przez młodych ludzi na zakup 

materiałów budowlanych) 

x x x x x 0
54

 

57. 

Dochody uzyskane z tytułu zakupu 

mieszkań zakładowych (art. 21 ust 1 

pkt 93) 

BD BD BD BD BD BD 

58. 

Dochody z odpłatnego zbycia 

nieruchomości i praw majątkowych 

(art. 21 ust 1 pkt 131) 

129 398 590 566 678 836 

59. 

Zwrot wydatków mieszkaniowych 

(art. 21 ust. 1 pkt 123) - kwoty 

zwrotu wydatków poniesionych do 

31 stycznia 2013 r. przez 

podatników na zakup materiałów 

budowlanych 

180 184 192 187 187 241
55

 

60. 
Dopłaty do oprocentowania 

kredytów (art. 21 ust. 1 pkt 124) 
68

56
 38 79 129 130 106

57
 

61. Ulga odsetkowa (art. 26b) 107 78 83 78 42 49 

62. 

Oszczędności w kasach 

mieszkaniowych (art. 4 ust. 3 

nowelizacji ustawy z dnia 21 

listopada 2001 r.) 

0 0 0 0 0 0 

63. Premie (art. 21 ust. 1 pkt 133) 2 2
58

 BD BD BD BD 

64. Ulga abolicyjna (art. 27g) 41 40 53 63 70 101 

65. Zryczałtowane koszty uzyskania             

                                                 
53

 Szacunek na podstawie informacji MF. 
54

 Szacunek na postawie informacji dotyczącej zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup 

materiałów budowlanych. 
55

 Szacunek na postawie informacji dotyczącej zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup 

materiałów budowlanych. 
56

 Szacunek na podstawie danych z uzasadnienia do projektu ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu 

własnego mieszkania. 
57

 Szacunek na podstawie danych MJiR i zastosowania stawki PIT z I przedziału skali podatkowej. 
58

 Szacunek na podstawie danych z 2009 r. z uzasadnienia do projektu ustawy o wspieraniu termomodernizacji 

i remontów. 
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przychodów: 

a. 

Koszty uzyskania przychodu 

z umowy zlecenie lub o dzieło 

podatnika (KUP - 20% przychodu) 

(art. 22 ust. 9 pkt 4) 

172 180 197 208 220 227 

b. 

Koszty uzyskania przychodu z praw 

autorskich lub z praw pokrewnych 

(KUP - 50% przychodu) (art. 22 ust. 

9 pkt 3) 

628 719 664 783 740 839 

66. 

Podatek zryczałtowany - 10% od 

niektórych przychodów (dochodów) 

art. 30 ust. 1 pkt 2 i 4 

98 99 88 91 81 89
59

 

67. 
Wydatki na Internet (art. 26 ust. 1 

pkt 6a) 
393 424 446 439 57 41 

68. 
Środki pomocowe (art. 21 ust. 1 pkt 

114) 
BD BD BD BD BD BD 

69. 
Odsetki od nadpłat podatkowych 

(art. 21 ust. 1 pkt 111) 
BD BD BD BD BD BD 

70. 
Umorzone kwoty zaległości i zwrotu 

(art. 52e) 
89

60
 x x x x x 

71. 
Dochody z kapitałów pieniężnych 

(art. 52a) 
BD BD BD BD BD BD 

72. 
Wygrane w grach i konkursach (art. 

21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68) 
BD BD BD BD BD BD 

73. 
Drobne produkty reklamowe (art. 21 

ust. 1 pkt 68a) 
BD BD BD BD BD BD 

74. 

Kwoty diet i kieszonkowego dla 

gości zagranicznych (art. 21 ust. 1 

pkt 76) 

BD BD BD BD BD BD 

75. 
Dochody ze sprzedaży runa leśnego 

(art. 21 ust. 1 pkt 72) 
BD BD BD BD BD BD 

76. 
Zaniechanie ustalania i poboru 

podatku: 
            

a. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

od niektórych dochodów 

(przychodów) podatników podatku 

dochodowego od osób fizycznych, 

zaniechano poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

od świadczeń mieszkaniowych 

wypłaconych żołnierzom 

zawodowym na podstawie art. 21 

ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 

czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, 

poz. 1367, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 

x x x - -
62

 x 

                                                 
59

 Szacunek na podstawie danych z deklaracji PIT-8 AR 
60

 Szacunek na podstawie informacji dotyczącej realizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników 

uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP. 



 13 

i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. 

poz. 908)
61

 

b. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od dochodów 

(przychodów): 
1) osób fizycznych niemających 

miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej i spółek 

nieposiadających osobowości 

prawnej, niemających siedziby ani 

zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 

zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego państwa, na 

terytorium którego mają siedzibę lub 

zarząd, są traktowane jak osoby 

prawne i podlegają w tym państwie 

opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich 

dochodów, niezależnie od miejsca 

ich osiągania - uzyskanych z tytułu 

odsetek lub dyskonta od obligacji 

wyemitowanych na rynkach 

zagranicznych w latach 2011-2015 

przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego, a także z odpłatnego 

zbycia tych obligacji. Zaniechanie to 

ma zastosowanie do dochodów 

(przychodów) uzyskanych do dnia 

31 grudnia 2023 r.
63

. 

x x - - -
64

 BD 

                                                                                                                                                                  
62

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia skutek finansowy w 2012 r. wyniesie 66 mln zł, a w 2013 r. – 

68,5 mln zł. 
61

 Rozporządzenie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 

grudnia 2013 r. (Dz. U. poz. 399). 
63

 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów 

dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób 

prawnych z dnia 4 listopada 2011 r. (Dz.U.11.246.1469 z późn. zm.). Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów 

(przychodów) uzyskanych do dnia 31 grudnia 2030 r. 
64

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia łączny skutek dla PIT i CIT kształtuje się w wysokości: 2012 r. 

- 12 mln zł, 2013 r. - 22 mln zł, 2014 r. - 27 mln zł, 2015 r. - 29 mln zł, 2016 r. - 27 mln zł, 2017 r. - 23 mln zł, 2018 r. - 

21 mln zł, 2019 r. - 20 mln zł, 2020 r. - 18 mln zł, 2021 r. - 18 mln zł, 2022 r. - 8 mln zł, 2023 r. - 3 mln zł. 
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c. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od dochodów 

(przychodów): 
1) osób fizycznych niemających 

miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej i spółek 

nieposiadających osobowości 

prawnej, niemających siedziby ani 

zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 

zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego państwa, na 

terytorium którego mają siedzibę lub 

zarząd, są traktowane jak osoby 

prawne i podlegają w tym państwie 

opodatkowaniu od całości swoich 

dochodów, niezależnie od miejsca 

ich osiągania – uzyskanych z tytułu 

odsetek lub dyskonta od obligacji 

wyemitowanych na rynkach 

zagranicznych w 2011r. przez 

miasto stołeczne Warszawę, a także 

z odpłatnego zbycia tych obligacji. 

Zaniechanie to ma zastosowanie do 

dochodów (przychodów) 

uzyskanych do dnia 31 grudnia 

2021r.
65

. 

x x - - -
66

 BD 

                                                 
65

 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów 

dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób 

prawnych z dnia 5 października 2011 r. (Dz.U.11.226.1357). 
66

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia skutek trudny do oszacowania z uwagi na brak możliwości na 

etapie wdrażania rozporządzenia oceny stopnia zainteresowania ewentualnych nabywców emitowanymi obligacjami. 
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d. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

i podatku dochodowego od osób 

prawnych od dochodów 

uzyskanych przez podatników 

mających miejsce zamieszkania, 

siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu 

nieodpłatnego nabycia: 
1) środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym 

uzyskanych informacji w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub 

naukowej (know-how), 

2) prawa do używania środków 

trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym 

uzyskanych informacji w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub 

naukowej (know-how), na 

podstawie umowy użyczenia lub 

umowy o podobnym charakterze, 

3) usług szkoleniowych – 

w następstwie wykonywania umowy 

offsetowej z dnia 11 lutego 2011 r. 

zawartej pomiędzy Skarbem 

Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a 

Honeywell Regelsysteme GmbH 

związanej z dostawą systemu 

nawigacji lądowej INS do kołowego 

transportera opancerzonego 

w związku z dostawą kołowych 

transporterów opancerzonych dla Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej. Zaniechanie to ma 

zastosowanie do dochodów 

uzyskanych od dnia 11 lutego 

2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
67

. 

x x -
68

 x x x 

e. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

od świadczeń uzyskiwanych przez 

podatników w związku 

z uczestnictwem w nieodpłatnych 

szkoleniach z zakresu opieki 

paliatywnej lub hospicyjnej 

organizowanych przez organizacje 

pozarządowe lub przez organy 

x 0 0 0
70

 x x 

                                                 
67

 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów 

podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 7 września 

2011 r. (Dz.U.11.201.1186). 
68

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia łączny skutek dla PIT i CIT szacuje się na 7,86 mln zł. 
70

 Z powodu braku dostępności danych przyjęto wartość z 2010 r. 
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samorządu zawodowego lekarzy 

oraz pielęgniarek i położnych, 

mające siedzibę i działające 

w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub innym państwie 

należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego albo 

w Konfederacji Szwajcarskiej
69

. 

f. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

od dochodów (przychodów) 

uzyskanych: 
1) przez osoby fizyczne niemające 

miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

bezpośrednio przed przybyciem na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w celu organizacji turnieju 

UEFA EURO 2012 albo w celu 

wykonywania pracy lub świadczenia 

usług w związku z tym turniejem: 

a) delegowane przez podmioty, 

o których mowa w pkt 1, w celu 

organizacji turnieju UEFA EURO 

2012 - wyłącznie od dochodów 

uzyskanych z wykonywania 

czynności związanych z organizacją 

tego turnieju, albo 

b) akredytowane przez UEFA - 

wyłącznie od dochodów uzyskanych 

z wykonywania pracy lub 

świadczenia usług w związku 

z turniejem UEFA EURO 2012
71

. 

x -
72

 BD BD x x 

                                                 
69

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz.U.11.90.521). Rozporządzenie ma 

zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 
71

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. (Dz.U.11.52.267), pkt 1 lit. a, ma 

zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., pkt 1 lit. b, 

ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 
72

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia brak skutków z uwagi na incydentalny charakter wydarzenia. 
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g. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

od dochodów uzyskanych przez 

podatników mających miejsce 

zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu 

nieodpłatnego nabycia: 
1) środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym 

uzyskanych informacji w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub 

naukowej (know-how), 

2) prawa do używania środków 

trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym 

uzyskanych informacji w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub 

naukowej (know-how), na 

podstawie umowy użyczenia lub 

umowy o podobnym charakterze, 

3) usług szkoleniowych  

- w następstwie wykonania 

określonych umów offsetowych
73

. 

x -
74

 BD x x x 

h. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

od dochodów (przychodów) 

podatników niemających miejsca 

zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

zatrudnionych przez 

przedsiębiorstwa mające siedzibę na 

terytorium Stanów Zjednoczonych 

Ameryki, uzyskanych z tytułu 

realizacji na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zadań 

wsparcia wdrożenia systemów 

uzbrojenia w ramach umowy z dnia 

18 kwietnia 2003 r. na dostawę 

samolotów wielozadaniowych F-16 

(PL-D-SAC), zawartej pomiędzy 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Stanów Zjednoczonych 

Ameryki
75

. 

x -
76

 BD BD BD BD 

                                                 
73

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. (Dz.U.10.57.363). Rozporządzenie ma 

zastosowanie do dochodów uzyskanych do dnia 31 grudnia 2011 r. 
74

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia łączny skutek dla PIT i CIT za okres 2 lat szacuje się na 80,3 

mln zł. 
75

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. (Dz.U.10.57.362). 
76

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia brak skutków finansowych. 
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i. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od dochodów 

(przychodów) uzyskanych z tytułu 

odsetek lub dyskonta od obligacji 

wyemitowanych na rynkach 

zagranicznych w 2010 r. przez 

miasto stołeczne Warszawę, a także 

z odpłatnego zbycia tych obligacji
77

. 

Zaniechanie ma zastosowanie do 

dochodów (przychodów) 

uzyskanych do dnia 31 grudnia 

2020 r. 

x -
78

 BD BD BD BD 

j. 

Zaniechania poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

od pomocy materialnej otrzymanej 

od zakładu pracy przez osoby 

poszkodowane na skutek katastrofy 

naturalnej
79

. 

5 5
80

 x x x x 

k. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od nierezydentów 

uzyskanego z tytułu odsetek od 

obligacji wyemitowanych na 

rynkach zagranicznych w 2009 r. 

przez województwo mazowieckie, 

a także z odpłatnego zbycia tych 

obligacji
81

. 

- -
82

 BD BD BD BD 

l. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od nierezydentów 

uzyskanego z tytułu odsetek lub 

dyskonta od obligacji 

wyemitowanych na rynkach 

zagranicznych w 2009r. przez 

miasto stołeczne Warszawę, a także 

z odpłatnego zbycia tych obligacji
83

. 

- -
84

 BD BD BD BD 

                                                 
77

 § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku 

dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych 

i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U.10.7.49). 
78

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia, łączny skutek dla PIT i CIT w latach 2010-2020 

ukształtowałby się na poziomie ok. 7,9-9,5 mln zł rocznie. 
79

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.226.1819). Zaniechanie ma 

zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. 
80

 Kwota z uzasadnienia do projektu rozporządzenia. 
81

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwca 2009r. (Dz.U.09.108.900). Rozporządzenie ma 

zastosowanie do dochodów uzyskanych do dnia 31 grudnia 2019 r. 
82

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia, łączny maksymalny skutek dla PIT i CIT w latach 2009-2019 

kształtowałby się w przedziale od ok. 6,5 mln zł do ok. 72 mln zł. 
83

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 27 listopada 2008 r. (Dz.U.08.218.1395). 
84

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia, łączny skutek dla PIT i CIT za okres 10 lat szacuje się na 0,1 

mld zł. 
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m. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od dochodów 

nierezydentów uzyskanych z tytułu 

odsetek od obligacji 

wyemitowanych w 2008 r. zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra 

Finansów z 26 czerwca 2006 r. 

w sprawie warunków emitowania 

obligacji skarbowych oferowanych 

na rynkach zagranicznych 

(Dz.U.06.113.773) oraz z tytułu 

sprzedaży, zamiany lub innej 

czynności prawnej mającej za 

przedmiot rozporządzanie tymi 

obligacjami, na podstawie 

rozporządzenia Ministra Finansów 

z 11 grudnia 2007 r. 

(Dz.U.07.236.1738). 

- -
85

 BD BD BD BD 

n. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od dochodów 

nierezydentów uzyskanych z tytułu 

odsetek od obligacji 

wyemitowanych w 2007 r. zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra 

Finansów z 26 czerwca 2006 r. 

w sprawie warunków emitowania 

obligacji skarbowych oferowanych 

na rynkach zagranicznych 

(Dz.U.06.113.773) oraz z tytułu 

sprzedaży, zamiany lub innej 

czynności prawnej mającej za 

przedmiot rozporządzanie tymi 

obligacjami, na podstawie 

rozporządzenia Ministra Finansów 

z 20 grudnia 2006 r. 

(Dz.U.06.246.1802). 

BD BD BD BD BD BD 

o. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od dochodów 

nierezydentów uzyskanych z tytułu 

odsetek od obligacji 

wyemitowanych w 2006 r. zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra 

Finansów z 26 czerwca 2006 r. 

w sprawie warunków emitowania 

obligacji skarbowych oferowanych 

na rynkach zagranicznych 

(Dz.U.06.113.773) oraz z tytułu 

sprzedaży, zamiany lub innej 

BD BD BD BD BD BD 

                                                 
85

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia brak przedmiotowych regulacji spowodowałby konieczność 

ubruttowienia odsetek, czyli powiększenia odsetek o równowartość obciążeń podatkowych. Ubruttowienie odsetek 

pociągnęłoby za sobą zwiększenie wydatków o 35-40 mln euro rocznie. Część z tych kwot stanowiłaby dochody 

z opodatkowania obligacji, które podlegałyby zwrotowi z uwagi na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.  
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czynności prawnej mającej za 

przedmiot rozporządzanie tymi 

obligacjami, na podstawie 

rozporządzenia Ministra Finansów 

z 20 października 2006 r. 

(Dz.U.06.192.1420). 

p. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od dochodów 

nierezydentów uzyskanych z tytułu 

odsetek od obligacji 

wyemitowanych zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra 

Finansów z 7 września 1999 r. 

w sprawie warunków emitowania 

obligacji skarbowych oferowanych 

na rynkach zagranicznych 

(Dz.U.99.75.845) oraz z tytułu 

sprzedaży, zamiany lub innej 

czynności prawnej mającej za 

przedmiot rozporządzanie tymi 

obligacjami, na podstawie 

rozporządzenia Ministra Finansów 

z 7 marca 2002 r. (Dz.U.02.19.191). 

BD BD BD BD BD BD 

q. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

należnego od wynagrodzeń 

walutowych należnych 

pracownikom polskich placówek 

dyplomatycznych i urzędów 

konsularnych, na podstawie 

rozporządzenia Ministra Finansów 

z 10 stycznia 2001 r. 

(Dz.U.01.4.34). 

BD BD BD BD BD BD 
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r. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od niektórych 

dochodów podatników podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

i podatku dochodowego od osób 

prawnych Minister Finansów 

zaniechał poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

i podatku dochodowego od osób 

prawnych od dochodów 

uzyskanych przez podatników 

mających miejsce zamieszkania, 

siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu 

nieodpłatnego nabycia: 
 - środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym 

uzyskanych informacji w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub 

naukowej (know-how), 

 - prawa do używania środków 

trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym 

uzyskanych informacji w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub 

naukowej (know-how), na 

podstawie umowy użyczenia lub 

umowy o podobnym charakterze, 

 - usług szkoleniowych 

- w następstwie wykonywania: 

umowy offsetowej z dnia 18 

kwietnia 2003 r. zawartej pomiędzy 

Skarbem Państwa Rzeczypospolitej 

Polskiej a Lockheed Martin 

Corporation związanej z dostawą 

samolotów wielozadaniowych dla 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej; umowy offsetowej z dnia 

1 lipca 2003 r. zawartej pomiędzy 

Skarbem Państwa Rzeczypospolitej 

Polskiej a Patria Land Services Oy 

związanej z dostawą dla Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

kołowych transporterów 

opancerzonych; umowy offsetowej 

z dnia 1 lipca 2003 r. zawartej 

pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej a OTO 

x x x - -
87

 -
88

 

                                                 
87

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia łączny skutek dla PIT i CIT w latach 2012-2013 szacuje się na 

132 mln zł. 
88

 Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji do projektu rozporządzenia łączny skutek dla PIT i CIT w 2014 r. szacuje się na 

98 mln zł. 
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Melara S.p.A związanej z dostawą 

dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej kołowych transporterów 

opancerzonych; umowy offsetowej 

z dnia 17 lutego 2004 r. zawartej 

pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rafael 

Armament Development Authority 

w związku z dostawą 

przeciwpancernych pocisków 

kierowanych SPIKE, przenośnych 

wyrzutni przeciwpancernych 

pocisków kierowanych SPIKE oraz 

elementów zabezpieczenia 

logistycznego systemu SPIKE; 

umowy offsetowej z dnia 28 

września 2006 r. zawartej pomiędzy 

Skarbem Państwa Rzeczypospolitej 

Polskiej a Harris Corporation 

związanej z dostawą radiostacji 

cyfrowych plecakowych 

i pokładowych, komponentów 

systemów łączności oraz części 

zamiennych dla Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; umowy 

offsetowej z dnia 3 października 

2006 r. zawartej pomiędzy Skarbem 

Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 

a NAMMO RAUFOSS AS 

związanej z dostawą amunicji 

kaliber 12,7 mm oraz 30 mm dla Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej; umowy offsetowej z dnia 

6 października 2006 r. zawartej 

pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej a Saab 

Bofors Dynamics AB związanej 

z dostawą rakiet RBS15 Mk3 dla 

Marynarki Wojennej 

Rzeczypospolitej Polskiej; umowy 

offsetowej z dnia 15 lutego 2007 r. 

zawartej pomiędzy Skarbem 

Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 

a Avio S.p. A związanej z dostawą 

silnika turbinowego wraz z kapsułą 

w związku z realizacją programu 

budowy korwety projekt 621 dla 

Marynarki Wojennej 

Rzeczypospolitej Polskiej; umowy 

offsetowej z dnia 22 października 

2008 r. zawartej pomiędzy Skarbem 

Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 



 23 

a Satlynx S.a.r.l. Luxemburg 

związanej z dostawą anten 

satelitarnych oraz podzespołów 

satelitarnego sprzętu nadawczo-

odbiorczego do mobilnych terminali 

satelitarnych PPTS-1,8 w związku 

z dostawą mobilnych terminali 

satelitarnych PPTS-1,8 dla Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej; umowy offsetowej z dnia 

10 grudnia 2008 r. zawartej 

pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rockwell Collins Inc. USA 

związanej z dostawą awioniki do 

samolotów M28 Bryza w związku 

z dostawą samolotów M28 Bryza 

dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej; umowy offsetowej z dnia 

10 grudnia 2008 r. zawartej 

pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej a Pratt & 

Whitney Canada Corp. związanej 

z dostawą silników do samolotów 

M28 Bryza w związku z dostawą 

samolotów M28 Bryza dla Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej; umowy offsetowej z dnia 

30 grudnia 2008 r. zawartej 

pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej 

a Kongsberg Defence & Aerospace 

AS związanej z dostawą uzbrojenia 

i sprzętu wojskowego dla 

Nadbrzeżnego Dywizjonu 

Rakietowego Marynarki Wojennej 

Rzeczypospolitej Polskiej; umowy 

offsetowej z dnia 27 października 

2009 r. zawartej pomiędzy Skarbem 

Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 

a Thales Communications & 

Security S.A. Francja związanej 

z dostawami komponentów dla 

Taktycznych Radiostacji Pola Walki 

w związku z dostawą radiostacji 

RRC 9210 i RRC 9310AP dla Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej; umowy offsetowej z dnia 

11 lutego 2011 r. zawartej pomiędzy 

Skarbem Państwa Rzeczypospolitej 

Polskiej a Honeywell Regelsysteme 

GmbH związanej z dostawą systemu 
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nawigacji lądowej INS do kołowego 

transportera opancerzonego 

w związku z dostawą kołowych 

transporterów opancerzonych dla Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej
86

. 

s. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

od świadczeń z tytułu specyficznych 

elementów wspierających 

zatrudnienie otrzymanych w ramach 

programów specjalnych, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, przez 

osoby bezrobotne i poszukujące 

pracy
89

. 

x x x x -
90

 x 

                                                 
86

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od 

niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób 

prawnych (Dz. U. poz. 268). Kontynuacja przedmiotowego zaniechania - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 

lipca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatnika podatku 

dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 994). Zaniechanie to ma 

zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 
89

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2013 r. (Dz. U. poz. 1123). Zaniechanie ma 

zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 
90

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia łączny skutek dla PIT w 2013 r. szacuje się w wysokości 12 

mln zł. W dłuższym okresie czasu ubytek dochodów winien zostać zrekompensowany wzrostem wpływów z podatku 

dochodowego od wynagrodzeń osób korzystających z programów wspierających zatrudnienie. 
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t. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

od świadczeń uzyskiwanych przez 

podatników w związku 

z uczestnictwem w nieodpłatnych 

szkoleniach z zakresu opieki 

paliatywnej lub hospicyjnej 

organizowanych przez organizacje 

pozarządowe lub przez organy 

samorządu zawodowego lekarzy 

oraz pielęgniarek i położnych, 

mające siedzibę i działające 

w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub innym państwie 

należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego albo 

w Konfederacji Szwajcarskiej
91

. 

x x x x -
92

 BD 

u. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

od dodatku energetycznego 

otrzymanego przez odbiorcę 

wrażliwego energii elektrycznej 

w rozumieniu przepisów ustawy - 

Prawo energetyczne
93

. 

x x x x x -
94

 

v. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

od świadczeń z tytułu specyficznych 

elementów wspierających 

zatrudnienie otrzymanych w ramach 

programów specjalnych, 

jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 

otrzymanych przez absolwentów 

centrum integracji społecznej oraz 

absolwentów klubów integracji 

społecznej, ryczałtów na przejazdy 

na szkolenia oraz ryczałtów na 

zakwaterowanie, ryczałtów na 

koszty przejazdu do i z miejsca 

odbywania stażu otrzymanego 

w ramach bonu stażowego oraz od 

świadczeń otrzymanych w ramach 

bonu na zasiedlenie przyznanych na 

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 

x x x x x -
96

 

                                                 
91

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz. U. poz. 553). Zaniechanie ma 

zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 
92

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia brak jest skutku dla PIT (przedłużenie rozporządzenia 

obowiązującego w latach ubiegłych). 
93

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. (Dz. U. poz. 401). Zaniechanie ma 

zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 
94

 Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji do projektu rozporządzenia przepisy proponowanego aktu normatywnego 

wpływać jedynie będą na stronę dochodową jednostek sektora finansów publicznych. 
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2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy
95

. 

 

                                                                                                                                                                  
96

 Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji do projektu rozporządzenia jego wydanie nie wpłynie na dochody sektora 

finansów publicznych, gdyż stanowi kontynuację zaniechania poboru podatku dochodowego obejmującego lata 2010-

2012. 
95

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz.1931). Zaniechanie ma 

zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 
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I I .  P r e f e r e n c j e  p o d a t k o w e  w  C I T  

 
II. Preferencje podatkowe w CIT 

Nr Opis  Wartość preferencji
97

 

    (mln zł) 

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. GOSPODARKA
98

 

1. 
Specjalne strefy ekonomiczne (art. 17 

ust. 1 pkt 34 i ustawa o SSE ) 
1 172 1 448 1 783 1 596 2 250 2 512 

2. 
Jednorazowa amortyzacja (art. 16k 

ust. 7-11) 
148 148

99
 50 50 50 50

100
 

3. 
Wydatki na nabycie nowych 

technologii (art. 18b) 
4 6 51 83 58 54 

4. 
Odliczenie straty z lat ubiegłych (art. 

7 ust. 5) 
1 232 2 143 2 752 2 576 3 026 2 966 

5. 
Dotacje z budżetu państwa (art. 17 

ust. 1 pkt 47) 
499

101
 499

102
 BD BD BD BD 

6. 

Dopłaty otrzymane od agencji 

rządowych lub agencji 

wykonawczych (art. 17 ust. 1 pkt 48) 

2 653 3 660 3 843 4 116 4 391 5 087 
7. 

Dotacje, subwencje, dopłaty i inne 

nieodpłatne świadczenia (art. 17 ust. 

1 pkt 21) 

8. 

Zwolnienie dochodów na podstawie 

przepisów o restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstw i banków 

(art. 17 ust. 1 pkt 19) 

9. Podatkowa grupa kapitałowa (art. 1a) BD BD BD BD BD BD 

10. 

Odliczenie nadwyżki kosztów 

wytworzenia biokomponentów (art. 

19a). Ulga obowiązuje do dnia 

30.04.2011 r. 

1 3 12 10 21 4
103

 

11. 
Umorzone kredyty (pożyczki) (art. 18 

ust. 1 pkt 6)  
BD BD BD BD BD BD 

12. 
Odliczenia z tytułu wydatków 

inwestycyjnych (art. 39 ust. 4) 
0 0 0 0 0 0 

                                                 
97

 Wartości preferencji podatkowych w większości pozycji zostały oszacowane na podstawie zeznań rocznych CIT. 
98

 Obszar wsparcia nie obejmuje danych dochodów wolnych lub zwolnionych od podatku podatników prowadzących 

działalność sklasyfikowaną w sekcji P PKD oraz sekcji Q PKD. 
99

 Szacunek zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw, z uwzględnieniem skutku podwyższenia limitu jednorazowego odpisu 

amortyzacji z 50 tys. euro do 100 tys. euro na lata 2009-2010. 
100

 Szacunek zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 
101

 Szacunek na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 

Przyjęto kwotę dotacji przedmiotowych, podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 

Podziału na PIT i CIT dokonano na podstawie struktury przychodów podatników prowadzących działalność. 
102

 Z powodu niedostępności danych przyjęto wartość z 2009 r. 
103

 Szacunek na podstawie Informacji dotyczącej podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy 

korzystali z odliczeń od podatku na podstawie art. 19a. 
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13. 

Majątek likwidowanej spółdzielni 

(art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 

stycznia 1990 r. o zmianach 

w organizacji i działalności 

spółdzielczości) 

2 1 0 0 0 5 

14. 

Spółki z udziałem kapitału 

zagranicznego (ustawa z dnia 14 

czerwca 1991 r. o spółkach 

z udziałem zagranicznym) 

168 13 28 42 35 3 

15. 

Uprawnienie banków do 

pomniejszania zobowiązania 

podatkowego (art. 38a)
104

 

BD x x x x x 

16. 

Zwolnienie z opodatkowania kolejnej 

transakcji wymiany udziałów (art. 12 

ust. 4d) 

BD BD BD BD BD BD 

17. 

Zwolnienie z opodatkowania 

dochodów z udziału w zyskach osób 

prawnych (art. 20 ust 3 oraz 22 ust. 4) 

BD BD BD BD BD 650 

18. Kredyt podatkowy (art. 25 ust. 11-16) - 0 -
105

 0 0 0 

2. ROLNICTWO 

19. 

Wyłącznie spod zakresu zastosowania 

ustawy o CIT przychodów 

z działalności rolniczej, 

z wyłączeniem przychodów z działów 

specjalnych produkcji rolnej (art. 2 

ust. 1 pkt 2) 

BD BD BD BD BD BD 

20. 

Zwolnienie dochodów ze sprzedaży 

nieruchomości wchodzącej w skład 

gospodarstwa rolnego (art. 17 ust. 1 

pkt 1) 

49 

64 33 40 62 59 21. 
Dopłaty na rolnictwo (art. 17 ust. 1 

pkt 36) 

22. 

Zwolnienie dochodów z działalności 

pozarolniczej przeznaczonych na 

wynagrodzenia za pracę (art. 17 ust. 1 

pkt 15) 

23. 

Zwolnienie dochodów grupy 

producentów rolnych (art. 17 ust. 1 

pkt 49) 

3 5 5 2 3 

24. 

Zwolnienie dochodów z działalności 

pozarolniczej przeznaczonych na 

działalność rolniczą (art. 17 ust. 1 pkt 

4e) 

47 59 66 93 84 70 

25. 

Zwolnienie dochodów Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników (art. 17 ust. 1 

pkt 4u) 

-
106

 0 9 10 7 5 

26. Dotacje z budżetu państwa (art. 17 - - - - - - 

                                                 
104

 Preferencja funkcjonowała w latach 2007-2009, częściowo może być jednak rozliczana w latach następnych. 
105

 W 2009 r. i 2011 r. nie wystąpiły przypadki korzystania z kredytu podatkowego. 
106

 W zeznaniach rocznych za 2009 rok - nie wykazano dochodów wolnych. 
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ust. 1 pkt 14a) 

27. 

Umorzone należności i wierzytelności 

m.in. w ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej (art. 17 ust. 1 pkt 36a) 

x x BD BD BD BD 

3. EDUKACJA NAUKA KULTURA SPORT 

28. 
Dochody z prowadzenia szkół (art. 17 

ust. 1 pkt 45) 
140 159 162 161 174 300 

29. 
Dochody klubów sportowych (art.17 

ust.1 pkt 5a) 
10 16 18 15 17 17 

4. ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO, KOŚCIOŁY, ORGANIZACJE 

SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE 

30. 

Zwolnienie dochodów organizacji 

non profit, a także spółek, których 

jedynymi udziałowcami są 

stowarzyszenia: 

            

a. 
Zwolnienie dochodów organizacji 

non profit (art. 17 ust. 1 pkt 4) 
849 924 845 938 1 133 1 059 

b. 

Zwolnienie dochodów organizacji 

pożytku publicznego (art. 17 ust. 1 

pkt 6c) 

90 94 112 120 153 154 

c. 

Zwolnienie dochodów spółek, 

których jedynymi udziałowcami są 

stowarzyszenia (art. 17 ust. 1 pkt 5) 

300 273 339 409 460 

527 31. 

Zwolnienie dochodów pochodzących 

ze składek członkowskich organizacji 

politycznych, społecznych 

i zawodowych (art. 17 ust. 1 pkt 40) 

32. 

Zwolnienie dochodów organizacji 

społecznych, zawodowych 

i politycznych (art. 17 ust. 1 pkt 39) 

63 154 76 96 92 

33. 

Darowizny na rzecz organizacji 

pożytku publicznego (art. 18 ust. 1 

pkt 1) 

48 53 47 56 49 51 

34. 
Darowizny na cele kultu religijnego 

(art. 18 ust. 1 pkt 7) 
12 6 5 4 4 5 

35. 

Darowizny na działalność 

charytatywno-opiekuńczą dla 

kościelnych osób prawnych (na 

podstawie odrębnych ustaw 

o stosunku państwa do Kościołów 

działających w RP tj. Kościoła 

Katolickiego i Autokefalicznego 

Kościoła Prawosławnego). 

0 1 1 0 1 2 

36. 

Zwolnienie dochodów kościelnych 

osób prawnych i spółek, w których 

jedynymi udziałowcami są kościelne 

osoby (art. 17 ust. 1 pkt 4a, 4b) 

22 18 22 21 24 25 

5. RODZINA I SOCJALNE 

37. 

Ogrody działkowe (art. 16 ustawy 

z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych 

ogrodach działkowych) 

0 0 0 0 0 0 
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38. 
Dochody spółdzielni socjalnej (art. 17 

ust. 1 pkt 43) 
0 0 0 1 1 2 

6. INNE 

39. 

Zwolnienie dochodów 

Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego, Rzecznika 

Ubezpieczonych oraz Polskiego Biura 

Ubezpieczeń Komunikacyjnych (art. 

17 ust. 1 pkt 22) 

-
107

 0 4 2 15 10 

40. 

Dochody jednostek organizacyjnych 

Ochotniczej Straży Pożarnej (art. 17 

ust. 1 pkt 4d) 

9 12 12 12 14 16 

41. 

Zwolnienie dochodów Funduszu 

Gwarancyjnego w systemie funduszy 

emerytalnych (art. 17 ust. 1 pkt 30) 

6 15 7 9 7 36 

42. 
Dochody spółek wodnych (art. 17 ust. 

1 pkt 46) 
5 2 2 5 10 2 

43. 

Dochody z tytułu prowadzenia loterii 

fantowych i gry bingo fantowe (art. 

17 ust. 1 pkt 16) 

88 110 443 330 475 620
108

 

44. 
Dochody banku prowadzącego kasę 

mieszkaniową (art. 17 ust. 1 pkt 4k) 

45. 

Odsetki lub dyskonto od obligacji 

emitowanych przez Skarb Państwa 

(art. 17 ust. 1 pkt 50) 

46. 

Dochody związków jednostek 

samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 

1 pkt 4g) 

47. 

Dochody podmiotów zarządzających 

portami i przystaniami morskimi (art. 

17 ust. 1 pkt 26) 

48. 

Zwolnienie dochodów spółdzielni 

mieszkaniowych, wspólnot 

mieszkaniowych, towarzystw 

budownictwa społecznego oraz 

samorządowych jednostek 

organizacyjnych prowadzących 

działalność w zakresie gospodarki 

mieszkaniowej (art. 17 ust. 1 pkt 44) 

3 2 3 6 5 2
109

 

49. 

Płatności na realizację projektów 

w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich, 

otrzymane z Banku Gospodarstwa 

Krajowego, z wyłączeniem płatności 

otrzymanych przez wykonawców (art. 

17 ust. 1 pkt 52) 

x BD BD BD BD BD 

                                                 
107

 W zeznaniach rocznych za 2009 rok - nie wykazano dochodów wolnych. 
108

 Z uwagi na brak danych kwota ta obejmuje również dochody wolne lub zwolnione od podatku podmiotów 

prowadzących działalność sklasyfikowaną w sekcji S PKD. 
109

 Wartość preferencji oszacowano na podstawie zeznań rocznych, nie uwzględnia ona dochodów wolnych 

samorządowych jednostek organizacyjnych. 
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50. 

Środki finansowe otrzymane przez 

uczestnika projektu jako pomoc 

udzielona w ramach programu 

finansowanego z udziałem środków 

europejskich, o których mowa 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (art. 17 ust. 1 

pkt 53) 

x BD BD BD BD BD 

51. 

Przychody uzyskane z tytułu: 
a) odszkodowania wypłacanego 

stosownie do przepisów ustawy 

z dnia 11 sierpnia 2001 r. 

o szczególnych zasadach odbudowy, 

remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu (Dz.U.01.84.906 oraz 

Dz.U.10.149.996), w tym z tytułu 

wywłaszczenia nieruchomości; nie 

dotyczy to przypadków, gdy 

właściciel nieruchomości, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej 

własność w okresie 2 lat przed 

wszczęciem postępowania 

wywłaszczeniowego za cenę niższą 

o co najmniej 50 % od wysokości 

uzyskanego odszkodowania, 

b) odpłatnego zbycia nieruchomości 

lub jej części w trybie przepisów 

ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. 

o szczególnych zasadach odbudowy, 

remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu, 

c) odstąpienia od obowiązku 

wniesienia dopłaty, o którym mowa 

w art. 13h ust. 4 ustawy z dnia 11 

sierpnia 2001 r. o szczególnych 

zasadach odbudowy, remontów 

i rozbiórek obiektów budowlanych 

zniszczonych lub uszkodzonych 

w wyniku działania żywiołu (art. 17 

ust. 1 pkt 54) 

x BD BD BD BD BD 

52. 

Zaniechanie ustalania i poboru 

podatku w drodze rozporządzeń 

wydanych przez Ministra Finansów 

na podstawie delegacji art. 22 ustawy 

Ordynacja podatkowa 

1 BD BD BD BD BD 
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a. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od dochodów 

(przychodów): 
1) osób fizycznych niemających 

miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej i spółek 

nieposiadających osobowości 

prawnej, niemających siedziby ani 

zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 

zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego państwa, na terytorium 

którego mają siedzibę lub zarząd, są 

traktowane jak osoby prawne 

i podlegają w tym państwie 

opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich 

dochodów, niezależnie od miejsca ich 

osiągania - uzyskanych z tytułu 

odsetek lub dyskonta od obligacji 

wyemitowanych na rynkach 

zagranicznych w latach 2011-2015 

przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego, a także z odpłatnego 

zbycia tych obligacji. Zaniechanie to 

ma zastosowanie do dochodów 

(przychodów) uzyskanych do dnia 31 

grudnia 2023 r.
110

. 

x x - - - -
111

 

                                                 
110

 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów 

dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób 

prawnych z dnia 4 listopada 2011 r. (Dz.U.11.246.1469 z późn. zm.). Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów 

(przychodów) uzyskanych do dnia 31 grudnia 2030 r. 
111

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia łączny skutek dla PIT i CIT kształtuje się w wysokości: 2012 

r. - 12 mln zł, 2013 r. - 22 mln zł, 2014 r. -27 mln zł, 2015 r. - 29 mln zł, 2016 r. - 27 mln zł, 2017 r. - 23 mln zł, 2018 r. 

- 21 mln zł, 2019 r. - 20 mln zł, 2020 r. - 18 mln zł, 2021 r. - 18 mln zł, 2022 r.- 8 mln zł, 2023 r.- 3 mln zł. 
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b. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od dochodów 

(przychodów): 
1) osób fizycznych niemających 

miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej i spółek 

nieposiadających osobowości 

prawnej, niemających siedziby ani 

zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 

zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego państwa, na terytorium 

którego mają siedzibę lub zarząd, są 

traktowane jak osoby prawne 

i podlegają w tym państwie 

opodatkowaniu od całości swoich 

dochodów, niezależnie od miejsca ich 

osiągania – uzyskanych z tytułu 

odsetek lub dyskonta od obligacji 

wyemitowanych na rynkach 

zagranicznych w 2011 r. przez miasto 

stołeczne Warszawę, a także 

z odpłatnego zbycia tych obligacji. 

Zaniechanie to ma zastosowanie do 

dochodów (przychodów) uzyskanych 

do dnia 31 grudnia 2021 r.
112

 

x x - - - -
113

 

                                                 
112

 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów 

dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób 

prawnych z dnia 5 października 2011 r. (Dz.U.11.226.1357). 
113

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia skutek trudny do oszacowania z uwagi na brak możliwości na 

etapie wdrażania rozporządzenia oceny stopnia zainteresowania ewentualnych nabywców emitowanymi obligacjami. 
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c. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

i podatku dochodowego od osób 

prawnych od dochodów 

uzyskanych przez podatników 

mających miejsce zamieszkania, 

siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu 

nieodpłatnego nabycia: 
1) środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym 

uzyskanych informacji w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub 

naukowej (know-how), 

2) prawa do używania środków 

trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym 

uzyskanych informacji w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub 

naukowej (know-how), na podstawie 

umowy użyczenia lub umowy 

o podobnym charakterze, 

3) usług szkoleniowych – 

w następstwie wykonywania umowy 

offsetowej z dnia 11 lutego 2011 r. 

zawartej pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej a 

Honeywell Regelsysteme GmbH 

związanej z dostawą systemu 

nawigacji lądowej INS do kołowego 

transportera opancerzonego 

w związku z dostawą kołowych 

transporterów opancerzonych dla Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zaniechanie to ma zastosowanie do 

dochodów uzyskanych od dnia 11 

lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 

2011 r.
114

. 

x x -
115

 x x x 

d. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od osób prawnych od 

dochodów (przychodów) uzyskanych 

przez Unię Europejskich Związków 

Piłkarskich (Union des Associations 

Européennes de Football), zwanej 

dalej „UEFA”, oraz podmioty 

utworzone zgodnie z prawem 

Konfederacji Szwajcarskiej, których 

x -
117

 BD BD x x 

                                                 
114

 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów 

podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 7 września 

2011 r. (Dz.U.11.201.1186) 
115

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia łączny skutek dla PIT i CIT szacuje się na 7,86 mln zł. 
117

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia brak skutków z uwagi na incydentalny charakter wydarzenia. 
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UEFA jest jedynym udziałowcem 

albo akcjonariuszem, w związku 

z organizacją turnieju finałowego 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012, zwanego dalej 

„turniejem UEFA EURO 2012”
116

. 

e. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od osób prawnych od 

dochodów uzyskanych przez 

podatników mających siedzibę lub 

zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu 

nieodpłatnego nabycia: 
1) środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym 

uzyskanych informacji w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub 

naukowej (know-how), 

2) prawa do używania środków 

trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym 

uzyskanych informacji w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub 

naukowej (know-how), na podstawie 

umowy użyczenia lub umowy 

o podobnym charakterze, 

3) usług szkoleniowych,  

- w następstwie wykonania 

określonych umów offsetowych
118

. 

x -
119

 BD X X X 

f. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od dochodów 

(przychodów) uzyskanych z tytułu 

odsetek lub dyskonta od obligacji 

wyemitowanych na rynkach 

zagranicznych w 2010 r. przez miasto 

stołeczne Warszawę, a także 

z odpłatnego zbycia tych obligacji
120

. 

x -
121

 BD BD BD BD 

                                                 
116

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. (Dz.U.11.52.267). Zwolnienie ma 

zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 
118

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. (Dz.U.10.57.363). Zaniechanie ma 

zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 
119

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia, łączny skutek dla PIT i CIT za okres 2 lat szacuje się na 

80,3 mln zł. 
120

 § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku 

dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych 

i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U.10.7.49). Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) 

uzyskanych do dnia 31 grudnia 2020 r. 
121

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia łączny skutek dla PIT i CIT w latach 2010-2020 

ukształtowałby się na poziomie ok. 7,9-9,5 mln zł rocznie. 
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g. 

Zaniechanie poboru podatku od 

dochodów (przychodów) uzyskanych 

z tytułu odsetek od obligacji 

wyemitowanych na rynkach 

zagranicznych w 2009 r. przez 

województwo mazowieckie, a także 

z odpłatnego zbycia tych obligacji
122

. 

BD BD BD BD BD BD 

h. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od dochodów 

uzyskanych z tytułu odsetek lub 

dyskonta od obligacji 

wyemitowanych na rynkach 

zagranicznych w 2009 r. przez miasto 

stołeczne Warszawę, a także 

z odpłatnego zbycia obligacji
123

. 

BD BD BD BD BD BD 

                                                 
122

 § 1 Rozporządzenia MF z 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych 

rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od 

osób prawnych (Dz.U.09.108.900). Rozporządzenie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych do dnia 

31 grudnia 2019 r. 
123

 § 1 Rozporządzenia MF z 27 listopada 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych 

rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od 

osób prawnych (Dz.U.08.218.1395). Rozporządzenie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych do dnia 

31 grudnia 2019 r. 
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i. 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od niektórych 

dochodów podatników podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

i podatku dochodowego od osób 

prawnych Minister Finansów 

zaniechał poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

i podatku dochodowego od osób 

prawnych od dochodów 

uzyskanych przez podatników 

mających miejsce zamieszkania, 

siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu 

nieodpłatnego nabycia: 
 - środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym 

uzyskanych informacji w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub 

naukowej (know-how), 

 - prawa do używania środków 

trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym 

uzyskanych informacji w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub 

naukowej (know-how), na podstawie 

umowy użyczenia lub umowy 

o podobnym charakterze, 

 - usług szkoleniowych – 

w następstwie wykonywania: umowy 

offsetowej z dnia 18 kwietnia 2003 r. 

zawartej pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej a Lockheed 

Martin Corporation związanej 

z dostawą samolotów 

wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; umowy 

offsetowej z dnia 1 lipca 2003 r. 

zawartej pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej a Patria 

Land Services Oy związanej 

z dostawą dla Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej kołowych 

transporterów opancerzonych; 

umowy offsetowej z dnia 1 lipca 2003 

r. zawartej pomiędzy Skarbem 

Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 

a OTO Melara S.p.A związanej 

x x x - -
125

 -
126

 

                                                 
125

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia łączny skutek dla PIT i CIT w latach 2012-2013 szacuje się na 

132 mln zł. 
126

 Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji do projektu rozporządzenia łączny skutek dla PIT i CIT w 2014 r. szacuje się 

na 98 mln zł. 
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z dostawą dla Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej kołowych 

transporterów opancerzonych; 

umowy offsetowej z dnia 17 lutego 

2004 r. zawartej pomiędzy Skarbem 

Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rafael Armament Development 

Authority w związku z dostawą 

przeciwpancernych pocisków 

kierowanych SPIKE, przenośnych 

wyrzutni przeciwpancernych 

pocisków kierowanych SPIKE oraz 

elementów zabezpieczenia 

logistycznego systemu SPIKE; 

umowy offsetowej z dnia 28 września 

2006 r. zawartej pomiędzy Skarbem 

Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 

a Harris Corporation związanej 

z dostawą radiostacji cyfrowych 

plecakowych i pokładowych, 

komponentów systemów łączności 

oraz części zamiennych dla Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

umowy offsetowej z dnia 

3 października 2006 r. zawartej 

pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej a NAMMO 

RAUFOSS AS związanej z dostawą 

amunicji kaliber 12,7 mm oraz 

30 mm dla Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; umowy 

offsetowej z dnia 6 października 

2006 r. zawartej pomiędzy Skarbem 

Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 

a Saab Bofors Dynamics AB 

związanej z dostawą rakiet RBS15 

Mk3 dla Marynarki Wojennej 

Rzeczypospolitej Polskiej; umowy 

offsetowej z dnia 15 lutego 2007 r. 

zawartej pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej a Avio 

S.p.A związanej z dostawą silnika 

turbinowego wraz z kapsułą 

w związku z realizacją programu 

budowy korwety projekt 621 dla 

Marynarki Wojennej 

Rzeczypospolitej Polskiej; umowy 

offsetowej z dnia 22 października 

2008 r. zawartej pomiędzy Skarbem 

Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 

a Satlynx S.a.r.l. Luxemburg 

związanej z dostawą anten 
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satelitarnych oraz podzespołów 

satelitarnego sprzętu nadawczo-

odbiorczego do mobilnych terminali 

satelitarnych PPTS-1,8 w związku 

z dostawą mobilnych terminali 

satelitarnych PPTS-1,8 dla Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

umowy offsetowej z dnia 10 grudnia 

2008 r. zawartej pomiędzy Skarbem 

Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rockwell Collins Inc. USA 

związanej z dostawą awioniki do 

samolotów M28 Bryza w związku 

z dostawą samolotów M28 Bryza dla 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej; umowy offsetowej z dnia 

10 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy 

Skarbem Państwa Rzeczypospolitej 

Polskiej a Pratt & Whitney Canada 

Corp. związanej z dostawą silników 

do samolotów M28 Bryza w związku 

z dostawą samolotów M28 Bryza dla 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej; umowy offsetowej z dnia 

30 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy 

Skarbem Państwa Rzeczypospolitej 

Polskiej a Kongsberg Defence 

& Aerospace AS związanej z dostawą 

uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla 

Nadbrzeżnego Dywizjonu 

Rakietowego Marynarki Wojennej 

Rzeczypospolitej Polskiej; umowy 

offsetowej z dnia 27 października 

2009 r. zawartej pomiędzy Skarbem 

Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 

a Thales Communications & Security 

S.A. Francja związanej z dostawami 

komponentów dla Taktycznych 

Radiostacji Pola Walki w związku 

z dostawą radiostacji RRC 9210 

i RRC 9310AP dla Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; umowy 

offsetowej z dnia 11 lutego 2011 r. 

zawartej pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej 

a Honeywell Regelsysteme GmbH 

związanej z dostawą systemu 

nawigacji lądowej INS do kołowego 

transportera opancerzonego 

w związku z dostawą kołowych 

transporterów opancerzonych dla Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej 
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Polskiej
124

. 

                                                 
124

 Zaniechanie to ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r - 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od 

niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób 

prawnych (Dz.U. poz. 268). Kontynuacja przedmiotowego zaniechania - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 

lipca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatnika podatku 

dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 994). 
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j 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od osób prawnych od 

dochodów uzyskanych przez:  
1) banki krajowe w rozumieniu art. 

4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. 

zm.[2]) oraz spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe 

w rozumieniu ustawy z dnia 

5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 

1450), z tytułu:  

a) wypłaconej przez Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny gwarancji, 

o której mowa w art. 20g ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. 

o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 

84, poz. 711, z późn. zm.),  

b) udzielonej przez Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny dotacji, 

o której mowa w art. 20g ust. 2 pkt 4 

ustawy wymienionej w lit. a;  

2) spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe z tytułu 

udzielonej przez Krajową 

Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Kredytową bezzwrotnej pomocy 

finansowej ze środków funduszu 

stabilizacyjnego, o którym mowa 

w art. 42 ustawy z dnia 5 listopada 

2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych.  

Zaniechanie ma zastosowanie do 

dochodów uzyskanych: 

1) pkt 1 lit. a – od dnia 1 stycznia 

2014 r. do dnia 31 grudnia 2018r.,  

2) pkt 1 lit. b – od dnia 1 stycznia 

2014 r. do dnia 31 grudnia 2016r., 

3) pkt 2 – od dnia 1 sierpnia 2013 r. 

do dnia 31 grudnia 2016r.
127

. 

        -
128

 BD 

                                                 
127

 Rozporządzenia MF z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych 

podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U.404), weszło w życie 28 marca 2014 r. 
128

 Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji do projektu rozporządzenia łączny skutek dla okresu objętego zaniechaniem 

szacuje się na 113,51 mln zł. 
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k 

Zaniechanie poboru podatku 

dochodowego od osób prawnych od 

wartości środków trwałych, której 

nie mogą amortyzować spółki 

prawa handlowego powstałe 

w wyniku przekształcenia 

samodzielnych, publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej (SP 

ZOZ). 
Rozporządzenie dotyczy podatników 

powstałych z przekształcenia 

samodzielnych, będących w dniu 

przekształcenia spółkami 

z wyłącznym udziałem Skarbu 

Państwa lub jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

Zaniechanie ma zastosowanie do 

dochodów osiągniętych między 

1 stycznia 2014 r. a 31 grudnia 

2016 r.
129

. 

          -
130

  

 

                                                 
129

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zaniechania w sprawie zaniechania poboru 

podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 

416) weszło w życie 25 marca 2015 r. 
130

 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia skutek finansowy wyniesie w 2014 r. – 1,73 mln zł, w 2015 r. 

– 1,69 mln zł, a w 2016 r. – 1,55 mln zł. 
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I I I .  P r e f e r e n c j e  p o d a t k o w e  w  V A T  

 
III. Preferencje podatkowe w VAT 

Nr Opis
131

 Wartość preferencji  

    (mln zł) 

    2009 2010 2011
132

 2012
133

 2013
134

 2014
135

 

1. GOSPODARKA 

1. 

Stawka 7% (2009/2010)/ 8% 

(2011/2012/2013) na usługi 

pracochłonne: 

            

                                                 
131

 Od 1 stycznia 2011 r. dostosowano przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wykorzystujących odwołania do 

klasyfikacji statystycznej do klasyfikacji obecnie obowiązującej w statystyce, tj. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

z 2008 r. wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm). W związku z powyższym dla poprawy 

czytelności tego załącznika wyczerniono nazwy grup towarów z zastosowaniem PKWiU z 2008 r. 
132

 Szacunek wartości preferencji został sporządzony w oparciu o stan prawny w podatku od towarów i usług 

obowiązujący w 2011 r. (stawki podatku) oraz o dane statystyczne za 2009 r. sporządzone na podstawie rachunków 

narodowych za ten rok oraz struktur z tablic wykorzystania wyrobów i usług za 2008 r. Zastosowana metoda n-2 

dotycząca opóźnienia danych statystycznych w stosunku do analizowanego okresu jest zgodna z zaleceniami Unii 

Europejskiej. Dane te dotyczą transakcji będących przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług 

niepodlegających zwrotowi i obejmują dane nt. ostatecznego spożycia gospodarstw domowych, zużycia pośredniego 

oraz nakładów brutto na środki trwałe w sektorze instytucji rządowych, samorządowych, niekomercyjnych 

i pozostałych. Do warunków 2011 r. dane z 2009 r. (po zmniejszeniu o szarą strefę) zostały doprowadzone przy pomocy 

wskaźników makroekonomicznych, tj. spożycia indywidualnego gospodarstw domowych, zakupów netto rządu 

i jednostek samorządu terytorialnego, nakładów brutto na środki trwałe rządu i jednostek samorządu terytorialnego oraz 

inflacji (z wyjątkiem pod pkt 8 lit. bb-cc oraz pod pk 5-6). 

Z uwagi na zmianę PKWiU oraz zmianę stawek podatku od towarów i usług w wielu przypadkach porównanie 

wartości preferencji za 2011 r. z 2010 r. jest ograniczone. Dodatkowo różnice wartości preferencji w porównaniu 

z 2010 r. wynikają z weryfikacji przez GUS danych za 2009 r. 
133

 Szacunek wartości preferencji został sporządzony w oparciu o stan prawny w podatku od towarów i usług 

obowiązujący w 2012 r. (stawki podatku) oraz o dane statystyczne za 2010 r. sporządzone na podstawie rachunków 

narodowych za ten rok oraz struktur z tablic wykorzystania wyrobów i usług za 2009 r. Zastosowana metoda n-2 

dotycząca opóźnienia danych statystycznych w stosunku do analizowanego okresu jest zgodna z zaleceniami Unii 

Europejskiej. Dane te dotyczą transakcji będących przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług 

niepodlegających zwrotowi i obejmują dane nt. ostatecznego spożycia gospodarstw domowych, zużycia pośredniego 

oraz nakładów brutto na środki trwałe w sektorze instytucji rządowych, samorządowych, niekomercyjnych 

i pozostałych. o warunków 2012 r. dane z 2010 r. (po zmniejszeniu o szarą strefę) zostały doprowadzone przy pomocy 

wskaźników makroekonomicznych, tj. wzrostu spożycia indywidualnego gospodarstw domowych, zakupów netto rządu 

i jednostek samorządu terytorialnego, nakładów brutto na środki trwałe rządu i jednostek samorządu terytorialnego oraz 

inflacji (z wyjątkiem pakt 8 lit. bb-cc oraz pod pk 5-6). 
134

 Szacunek wartości preferencji został sporządzony w oparciu o stan prawny w podatku od towarów i usług 

obowiązujący w 2013 r. (stawki podatku) oraz o dane statystyczne za 2011 r. sporządzone na podstawie rachunków 

narodowych za ten rok oraz struktur z tablic wykorzystania wyrobów i usług za 2010 r. Zastosowana metoda n-2 

dotycząca opóźnienia danych statystycznych w stosunku do analizowanego okresu jest zgodna z zaleceniami Unii 

Europejskiej. Dane te dotyczą transakcji będących przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług 

niepodlegających zwrotowi i obejmują dane nt. ostatecznego spożycia gospodarstw domowych, zużycia pośredniego 

oraz nakładów brutto na środki trwałe w sektorze instytucji rządowych, samorządowych, niekomercyjnych 

i pozostałych. Do warunków 2013 r. dane z 2011 r. (po zmniejszeniu o szarą strefę) zostały doprowadzone przy pomocy 

wskaźników makroekonomicznych. 
135

 Szacunek wartości preferencji został sporządzony w oparciu o stan prawny w podatku od towarów i usług 

obowiązujący w 2014 r. (stawki podatku) oraz o dane statystyczne za 2011 r. sporządzone na podstawie rachunków 

narodowych za ten rok oraz struktur z tablic wykorzystania wyrobów i usług za 2010 r. Zastosowana metoda n-2 

dotycząca opóźnienia danych statystycznych w stosunku do analizowanego okresu jest zgodna z zaleceniami Unii 

Europejskiej. Dane te dotyczą transakcji będących przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług 

niepodlegających zwrotowi i obejmują dane nt. ostatecznego spożycia gospodarstw domowych, zużycia pośredniego 

oraz nakładów brutto na środki trwałe w sektorze instytucji rządowych, samorządowych, niekomercyjnych 

i pozostałych. Do warunków 2013 r. dane z 2011 r. (po zmniejszeniu o szarą strefę) zostały doprowadzone przy pomocy 

wskaźników makroekonomicznych. 
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a. 

Usługi w zakresie naprawy 

obuwia i wyrobów skórzanych 

(PKWiU 95.23.10.0) 
Usługi w zakresie napraw obuwia 

i pozostałych wyrobów skórzanych 

(PKWiU 52.71.10-00.00) 

94 96 128 121 125 125 

b. 

Usługi naprawy i przeróbki 

odzieży oraz artykułów 

tekstylnych użytku domowego 

(PKWiU 95.29.11.0) 
Usługi w zakresie napraw odzieży 

i wyrobów włókienniczych użytku 

domowego (PKWiU 52.74.11-

00.00) 

c. 

Usługi naprawy rowerów 

(PKWiU 95.29.12.0) 
Usługi w zakresie napraw rowerów 

(PKWiU 52.74.12-00.00) 

d. 

Usługi fryzjerskie damskie 

(PKWiU 96.02.11.0) 
Usługi fryzjerskie dla kobiet 

i dziewcząt (PKWiU 93.02.21-00) 
233 242 299 326 317 396 

e. 

Usługi fryzjerskie męskie 

(PKWiU 96.02.12.0) 
Usługi fryzjerskie dla mężczyzn 

i chłopców (PKWiU 93.02.22-00) 

2. 

Stawka 7% (2009/2010)/ 8% 

(2011/2012/2013) na usługi 

branży gastronomicznej 

i hotelowej: 

            

a. 
Usługi związane 

z zakwaterowaniem  
Usługi hoteli 

614 669 

1 035 1 174 1 236 1 279 

b. 

Usługi świadczone przez obiekty 

noclegowe turystyki oraz inne 

miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania, z wyłączeniem 

usług zakwaterowania w bursach, 

internatach i domach studenckich 

(PKWiU ex 55.23.15) 

118 141 

c. 

Usługi związane z wyżywieniem 

(PKWiU ex 56) 
Usługi gastronomiczne 

(z wyjątkami) i stołówkowe 

1 383 1 408 1 674 1 824 1 825 2 038 

2. ROLNICTWO
136

 

3. 
Stawka 7% (2009/2010)/ 8% 

(2011/2012/2013): 
            

                                                 
136

 Towary wymienione w lit.: gg, hh, kk-oo,pp-xx opodatkowane były wcześniej stawką 3%. Z uwagi na wygaśnięcie 

derogacji zapisanej w Traktacie Akcesyjnym z 2004 r. i przedłużonej w grudniu 2007 r. na dalsze trzy lata, tj. do 31 

grudnia 2010 r. towary te od stycznia 2011 r. opodatkowane są stawką 8%. 
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a. 

Drewno opałowe 
Sadzonki drzew i krzewów leśnych 

Nasiona drzew i krzewów leśnych  

Drewno opałowe oraz inne 

produkty leśne 

252 253 209 259 279 373 

b. 

Surowiec i półfabrykaty do 

produkcji torfu dla celów 

rolniczych  
Surowiec i półfabrykaty do 

produkcji torfu dla celów 

rolniczych 

0 0 0 0 0 0 

c. 

Wyroby torfowe dla celów 

rolniczych  
Wyroby torfowe dla celów 

rolniczych 

1 1 0 0 0 0 

d. 
Kreda mielona, pastewna  
Kreda mielona, pastewna 

0 0 0 0 0 0 

e. 
Mączka dolomitowa  
Mączka dolomitowa 

0 0 0 0 0 0 

f. 

Odpady ze skór – wyłącznie 

odpady ze skór wyprawionych, 

pył, proszek i mączka skórzana, 

z wyłączeniem odpadków skór 

garbowanych (bezwłosowych) 

Odpady ze skór wyprawionych, pył, 

proszek i mączka skórzana, 

z wyłączeniem odpadków skór 

garbowanych (bezwłosowych) 

0 0 0 0 0 0 

g. 
Siarka sublimowana lub strącona  
Siarka sublimowana lub strącona 

0 0 0 0 0 0 

h. 

Pozostałe pochodne 

węglowodorów - wyłącznie: 

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-

heksachlorocykloheksan (HCH 

(ISO), włącznie z lindanem (ISO, 

INN), 

2) pozostałe pochodne 

fluorowcowane węglowodorów 

cykloalkanowych, 

cykloalkenowych, 

cykloterpenowych, 

3) DDT (ISO) (klofenotan (INN), 

1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-

chlorofenylo) etan) 
Pochodne węglowodorów pozostałe 

- wyłącznie: 

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-

heksachlorocykloheksan 

(PKWiU24.14.15-53), 

2) pochodne chlorowcowane 

węglowodorów cykloalkanowych, 

0 0 0 0 0 0 
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cykloalkenowych, 

cykloterpenowych pozostałe 

(PKWiU 24.14.15-59), 

3) DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-

chlorofenylo) etan) (PKWiU 

24.14.15-75.20) 

i. 

Enzymy, preparaty 

enzymatyczne, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
Enzymy, preparaty enzymatyczne  

0 0 0 0 0 0 

j. 
Wapno palone, wapno gaszone 

i wapno hydrauliczne  
Wapno 

72 78 97 98 99 90 

k. 

Żelatyna nieutwardzona, 

obrobiona oraz wyroby z żelatyny 

nieutwardzonej, obrobionej  
Żelatyna nieutwardzona, obrobiona 

oraz wyroby z żelatyny 

nieutwardzonej, obrobionej 

0 0 1 1 1 1 

l. 

Żelatyna i jej pochodne 

(z wyjątkiem klejów 

kazeinowych) 
Żelatyna i jej pochodne 

(z wyjątkiem klejów kazeinowych) 

1 1 0 0 0 0 

m. 

Usługi związane z rolnictwem 

oraz chowem i hodowlą zwierząt, 

z wyłączeniem usług 

weterynaryjnych, z wyłączeniem: 

usług podkuwania koni 

i prowadzenia schronisk dla 

zwierząt gospodarskich (PKWiU 

ex 01.62.10.0) 

Warzywa i owoce, krojone 

i zapakowane - wyłącznie: 

obieranie i cięcie warzyw, 

mieszanie świeżych sałat, 

pakowanie na rynek pierwotny 
Usługi związane z rolnictwem oraz 

chowem i hodowlą zwierząt, 

z wyjątkiem usług 

weterynaryjnych, podkuwania koni 

i schronisk dla zwierząt 

4 2 2 3 4 2 

n. 

Gotowe pasze dla zwierzą 

gospodarskich 

Gotowa karma dla zwierząt 

domowych 
Pasza dla zwierząt -przetwory z ryb 

26 28 36 41 43 50 
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i z ssaków morskich (PKWiU 

15.71.10-00.95), karmy dla psów 

i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -

00.20) 

o. 

Pasza dla zwierząt – 

w wyłączeniem: przetworów z ryb 

i ssaków (PKWiU 15.71.10-00.95), 

karmy dla psów i kotów (PKWiU 

15.72.10-00.10 i -00.20) 

0 0 

p. 
Kreda mielona, nawozowa 
Kreda mielona, nawozowa 

0 0 0 0 0 0 

q. 

Mięso i wyroby z mięsa, 

zakonserwowane, z wyłączeniem: 
1) tłuszczów technicznych, 

2) produktów ubocznych garbarń, 

3) skór i skórek, niejadalnych, 

4) piór, puchu, pierza i skórek 

ptaków, 

5) wełny szarpanej, 

6) odpadów zwierzęcych, 

niejadanych (PKWiU ex 

10.11.60.0) – z wyjątkiem jelit, 

pęcherzy i żołądków
137

  

Wełna szarpana 

0 0 0 0 0 0 

r. 
Amoniak ciekły nawozowy 
Amoniak ciekły nawozowy 

1 1 1 1 1 2 

s. 
Woda amoniakalna nawozowa 
Woda amoniakalna nawozowa 

t. 

Nawozy azotowe mineralne, 

z wyłączeniem cyjanamidu 

wapnia 
Nawozy azotowe, mineralne lub 

chemiczne, z wyłączeniem amidów 

kwasów alifatycznych i ich 

pochodnych, związków azotu oraz 

cyjanamidu wapniowego (azotniaku 

technicznego) 

u. 
Nawozy fosforowe mineralne 
Nawozy fosforowe, mineralne lub 

chemiczne 

v. 

Nawozy potasowe mineralne, 

z wyłączeniem chlorku potasu  
Nawozy potasowe, mineralne lub 

chemiczne, z wyłączeniem chlorku 

potasowego 

                                                 
137

 Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 35) weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. 
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w. 

Nawozy naturalne lub 

organiczne, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (w tym ziemia 

ogrodnicza, zawierająca torf jako 

zasadniczy składnik i ziemia 

ogrodnicza, będąca mieszaniną 

naturalnej gleby, piasku, gliny 

i minerałów oraz ziemia humus) 

Pozostałe minerały chemiczne 

i do produkcji nawozów – 

wyłącznie ziemia ogrodnicza inna 

niż zawierająca torf jako 

zasadniczy składnik i inna niż 

będąca mieszaniną naturalnej 

gleby, piasku, gliny i minerałów 
Nawozy zwierzęce lub roślinne, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 

x. 

Surowce mineralne plastyczne 

pozostałe, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (w tym ziemia 

ogrodnicza i ziemia humus) 

y. 
Azotan sodu - wyłącznie 

sprzedawany jako nawóz 
Saletra sodowa nawozowa 

z. 

Nawozy, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, z wyłączeniem 

nawozów naturalnych 
Nawozy, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, z wyłączeniem 

związków azotu oraz nawozów 

naturalnych 

aa. 

Nawozy wapniowe i wapniowo-

magnezowe 
Nawozy wapniowe i wapniowo-

magnezowe 

bb. 

Związki fosforowe do mieszanek 

paszowych  
Związki fosforowe do mieszanek 

paszowych 

cc. 

Pestycydy i pozostałe środki 

agrochemiczne, z wyłączeniem 

środków odkażających (PKWiU 

ex 20.20.14) 
Pestycydy i inne środki 

agrochemiczne, z wyłączeniem 

wyrobów chemii gospodarczej 

(PKWiU ex 24.20.14) 

21 13 18 18 15 16 

dd. 
Albumina techniczna 
Albumina techniczna 

0 0 0 0 0 0 

ee. 
Sznurek do maszyn rolniczych  
Sznurek do maszyn rolniczych 

0 0 0 0 0 0 
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ff. 

Chlorek potasu (PKWiU ex 

20.15.51.0), (CN 3104 20), 

wyłącznie przeznaczony do 

stosowania jako nawozy, pasze 

lub dodatki (surowiec) do pasz, 

jeżeli ich nabywcą jest podatnik 

podatku rolnego lub podatku 

dochodowego od dochodu 

z działów specjalnych produkcji 

rolnej 
Chlorek potasu (PKWiU ex 

24.15.50-30), (CN 3104 20) 

- przeznaczony wyłącznie do 

stosowania jako nawozy, pasze lub 

dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli 

ich nabywcą jest podatnik podatku 

rolnego lub podatku dochodowego 

od dochodu z działów specjalnych 

produkcji rolnej 

0 0 0 0 0 0 

gg. 

Rośliny żywe, cebulki, bulwy 

i korzenie, sadzonki i szczepy; 

grzybnia Warzywa, specjalne 

rośliny ogrodnicze; produkty 

szkółkarskie 

963 1 054 32
138

 33 31 44 

hh. 
Króliki dzikie, pszczoły, 

jedwabniki 
Króliki, pszczoły, jedwabniki  

0 0 0 0 0 0 

ii. 

Zwierzęta żywe i produkty 

pochodzenia zwierzęcego, 

z wyłączeniem: 
1) wielbłądów i zwierząt 

wielbłądowatych, żywych (PKWiU 

01.44.10.0), 

2) wełny strzyżonej, potnej z owiec 

i kóz, włączając wełnę praną 

z drugiej strzyży (PKWiU 

01.45.30), 

3) pozostałych ptaków żywych 

hodowlanych, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (PKWiU 

01.49.12.9) 

1) gadów żywych hodowlanych, 

włączając węże i żółwie (PKWiU 

01.49.13.0) 

2) pozostałych zwierząt żywych 

(PKWiU ex 01.49.19.0), 

z zastrzeżeniem poz. 15, 

3) wosków owadzich 

i spermacetów, włączając 

x x 528
139

 565 525 603 

                                                 
138

 Pozycja ta uwzględnia tylko towary opodatkowane stawką 8%. W 2010 r. w poz. tej uwzględnione były towary 

opodatkowane stawką 3%, które obecnie znajdują się w pod pkt 4 lit. a. 
139

 Dla porównania z 2010 r. należy uwzględnić towary w pod pkt 4 lit. g. 
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rafinowane i barwione (PKWiU 

01.49.26) 

4) produktów zwierzęcych 

niejadalnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (PKWiU 

01.49.28.) 

8) skór futerkowych surowych oraz 

skór i skórek surowych, gdzie 

indziej niesklasyfikowanych 

(PKWiU 01.49.3) 

jj. 
Podpuszczka i jej koncentraty 
Podpuszczka i jej koncentraty 

0 0 0 0 0 0 

kk. 
Albumina mleka 
Albumina mleka  

0 0 0 0 0 0 

ll. 

Obierki, liście i strużyny z warzyw 

- wyłącznie liście i odpady roślin 

okopowych i warzyw  

0 0 

x 0 0 0 

mm. 

Odpady - słoma roślin 

strączkowych, motylkowych 

i oleistych (z wyłączeniem lnu 

i konopi)  

0 0 

nn. Żołędzie i kasztany 0 0 

oo. 

Odpady z roślin pozostałych 

przeznaczone do spożycia przez 

zwierzęta, gdzie indziej 

niewymienione, pozostałe – 

wyłącznie odpady użytkowe 

paszowe 

0 0 

pp. 

Rośliny inne niż wieloletnie, 

z wyłączeniem bawełny 

i odziarnionych produktów 

roślinnych dla przemysłu 

włókienniczego (PKWiU ex 

01.16.1) 
Szyszki chmielowe 

x x 0 0 0 0 

qq. 

Ryby i pozostałe produkty 

rybactwa; usługi wspomagające 

rybactwo, z wyłączeniem: 
1) pereł nieobrobionych (PKWiU 

03.00.5), 

2) pozostałych produktów połowów 

(PKWiU 03.00.6) 

x x 

3 2 3 3 

rr. 

Mączki, grysiki i granulki z ryb, 

skorupiaków, mięczaków i innych 

wodnych bezkręgowców, 

nienadające się do spożycia przez 

ludzi, z wyłączeniem produktów 

ubocznych (surowców i 

przetworów) z ryb oraz innych 

zwierząt wodnych pozostałych 

0 0 
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ss. 
Anyż, badian, koper i jagody 

jałowca, surowe 
x x 0 0 0 0 

tt. 
Produkty przemiału zbóż 
Śruty kukurydziane 

0 0 

0 0 0 0 

uu. Śruty ryżowe 0 0 

vv. Śruta pszenna 0 0 

ww. Śruty zbóż  0 0 

xx. 

Otręby, śruta i inne pozostałości 

odsiewu, przemiału lub innej 

obróbki roślin strączkowych - 

wyłącznie śruty zbożowe i roślin 

strączkowych 

0 0 

4. Stawka 5 %:
140

             

a. 

Rośliny inne niż wieloletnie, 

z wyłączeniem: 
1) słomy i plew zbóż (PKWiU 

01.11.50.0), 

2) nasion bawełny (PKWiU 

01.11.84.0), 

3) nasion buraków cukrowych 

(PKWiU 01.13.72.0), 

4) trzciny cukrowej (01.14.10.0), 

5) tytoniu nieprzetworzonego 

(PKWiU 01.15.10.0), 

6) roślin włóknistych (PKWiU 

01.16.1), 

7) pozostałych roślin innych niż 

wieloletnie (PKWiU 01.19) 

Zboża, ziemniaki, rośliny 

przemysłowe i produkty roślinne 

rolnictwa: 
1) pozostałe - z wyłączeniem: 

arachidów (orzeszków 

ziemnych)(PKWiU 01.11.32), 

2) bawełny i odziarnionych 

produktów roślinnych dla 

przemysłu włókienniczego 

(PKWiU ex 01.11.7), 

3) kauczuku naturalnego (PKWiU 

01.11.80), 

4) ziół suszonych sortowanych 

całych, roślin dla przemysłu 

perfumeryjnego i farmacji itp. 

(PKWiU ex 01.11.9) 

295 319 1 645
141

 1 841 1 316 1 218 

                                                 
140

 Większość produktów rolniczych nieprzetworzonych podlegała od momentu wejścia Polski do UE opodatkowaniu 3% stawką 

VAT. Z uwagi na wygaśnięcie derogacji zapisanej w Traktacie Akcesyjnym z 2004 r. i przedłużkowej w grudniu 2007 r. na dalsze 

trzy lata, tj. do 31 grudnia 2010 r., od stycznia 2011 r. stawki VAT m.in. na nieprzetworzoną żywność muszą wynosić co najmniej 

5%. Mając na uwadze to, aby przeciętna stawka na żywność nie wzrosła, obniżona została z 7% do 5% stawka na podstawowe 

produkty żywnościowe. Towary wymienione we wszystkich pozycjach z tej grupy wcześniej opodatkowane były stawką 3%, 

z wyjątkiem lit. x, w której wymienione towary wcześniej opodatkowane były stawką 7%. 
141

 Dla porównania z 2010 r. należy uwzględnić towary w ppkt 3 lit. gg. 
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b. 

Winogrona, z wyłączeniem wina 

wyprodukowanego przez 

właściciela winnicy 
Winogrona  

BD BD 13 33 36 33 

c. 

Nasiona owoców, z wyłączeniem 

nasion chleba świętojańskiego 

innego niż niełuszczone, 

niekruszone ani niezielone  

Owoce ziarnkowe i pestkowe  

Jagody i owoce z rodzaju 

Vaccinium, z wyłączeniem 

owoców kiwi (PKWiU 01.25.11.0) 

Pozostałe owoce, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, z wyłączeniem 

chleba świętojańskiego i jego 

nasion niełuszczonych, 

niekruszonych i niezielonych 

Owoce oleiste, z wyłączeniem 

orzechów kokosowych (PKWiU 

01.26.20.0) 
Owoce pozostałe; ziarna chleba 

świętojańskiego - z wyłączeniem 

ziarna chleba świętojańskiego 

i chleba świętojańskiego (PKWiU 

01.13.23-00.30), papai (PKWiU 

01.13.23-00.50), owoców kiwi 

(PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców 

południowych pozostałych osobno 

niewymienionych (PKWiU ex 

01.13.23-00.90) 

460 471 321 318 325 350 

d. 
Orzechy laskowe 
Orzechy laskowe 

BD BD 

12 13 14 15 

e. 
Orzechy włoskie 

Orzechy włoskie 
BD BD 

f. 

Pozostałe nieprzetworzone 

rośliny przyprawowe 

i aromatyczne – wyłącznie: 

koperek (Anethum graveolens), 

majeranek, bylica-estragon, 

kapary, szafran, kurkuma, 

tymianek, curry i inne 

nieprzetworzone rośliny 

przyprawowe i aromatyczne, 

gdzie indziej niesklasyfikowane  

Chili, papryka słodka i inne 

rośliny przyprawowe 

i aromatyczne z rodzaju 

Capsicum lub z rodzaju Pimenta, 

surowe, suszone, z wyłączeniem 

słodkiej papryki 

Gałka muszkatołowa i kwiat 

muszkatołowy 

BD BD 0 0 0 0 
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Kolendra, kmin i kminek 
Rośliny przyprawowe pozostałe - 

wyłącznie surowce roślin 

zielarskich oraz nasiona roślin 

przyprawowych 

g. 

Zwierzęta żywe i produkty 

pochodzenia zwierzęcego, 

z wyłączeniem: 
1) zwierząt żywych i ich nasienia, 

2) wełny strzyżonej, potnej z owiec 

i kóz, włączając wełnę praną 

z drugiej strzyży (PKWiU 

01.45.30.0), 

3) jaj wylęgowych (PKWiU 

01.47.23.0), 

4) kokonów jedwabników 

nadających się do motania (PKWiU 

01.49.25.0), 

5) wosków owadzich 

i spermacetów, włączając 

rafinowane i barwione (PKWiU 

01.49.26.0), 

6) embrionów zwierzęcych do 

celów reprodukcyjnych (PKWiU 

01.49.27.0), 

7) produktów zwierzęcych 

niejadalnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (PKWiU 

01.49.28.0) 

8) skór futerkowych surowych oraz 

skór i skórek surowych, gdzie 

indziej niesklasyfikowanych 

(PKWiU 01.49.3) 

Zwierzęta żywe i produkty 

pochodzenia zwierzęcego – 

z wyłączeniem: 
1) wełny (sierści) pranej i włosia 

surowego pogarbarskiego oraz 

preparowanego (PKWiU 01.22.31-

00.20, 01.22.32-00.12, -00.22, -

00.32, -00.42, ex -00.51, -00.52), 

2) sierści zwierzęcej cienkiej lub 

grubej, niezgrzeblonej 

i nieuczesanej pozostałej (PKWiU 

01.22.32-00.90), 

3) zwierząt żywych pozostałych 

706 1 031 808
142

 869 826 807 

                                                 
142

 Dla porównania z 2010 r. należy uwzględnić towary w pod pkt 3 lit. ii. 
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(PKWiU 01.25.10), 

4) skór surowych świńskich 

półgarbowanych oraz poubojowych 

i zakonserwowanych dla przemysłu 

grabarskiego (PKWiU ex 01.25.33-

00.00) 

5) spermacetu (PKWiU ex01.25.25) 

h. 

Ryby i pozostałe produkty 

rybactwa; usługi wspomagające 

rybactwo, z wyłączeniem: 
1) pereł nieobrobionych (PKWiU 

03.00.5), 

2) ryb żywych ozdobnych (PKWiU 

03.00.11.0), 

3) pozostałych produktów połowów 

(PKWiU 03.00.6) 

Ryby i inne produkty rybołówstwa 

i rybactwa, z wyłączeniem: 

produktów połowów pozostałych 

(PKWiU 05.00.3) i pereł (PKWiU 

05.00.4)  

26 26 30 31 30 29 

i. 
Ziarno jęczmienia obrobione 

wyłącznie przez śrutowanie  
0 0 

0 0 0 0 

j. 
Ziarno owsa obrobione wyłącznie 

przez śrutowanie 
0 0 

k. 
Ziarno pszenicy łuszczone, krojone 

lub śrutowane 
0 0 

l. 
Ziarno pszenicy obrobione 

wyłącznie przez śrutowanie 
0 0 

m. 
Ziarno żyta łuszczone (łuskane lub 

obierane), krojone, śrutowane 
0 0 

n. 
Ziarno żyta obrobione wyłącznie 

przez śrutowanie 
0 0 

o. 
Ziarno kukurydzy - miażdżone 

i płatkowane 
0 0 

p. 
Ziarno kukurydzy - obrobione 

wyłącznie przez śrutowanie 
0 0 

q. Ziarno zbóż pozostałe obrobione 0 0 
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wyłącznie przez śrutowanie 

r. Otręby paszowe kukurydziane 0 0 

s. Otręby paszowe ryżowe 0 0 

t. Otręby paszowe pszenne 0 0 

u. 
Otręby paszowe zbóż oprócz 

kukurydzy, ryżu, pszenicy 
0 0 

v. 

Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, 

świeże lub zakonserwowane; jaja 

w skorupkach, zakonserwowane 

lub ugotowane; albumina jaja 
Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, 

świeże lub zakonserwowane; białka 

jajek 

0 0 0 0 0 0 

w. 

Trzmiele (PKWiU ex 01.49.19.0) 

Entomofagi - wyłącznie stawonogi 

i nicienie (PKWiU ex 01.49.19.0) 
Trzmiele (PKWiU ex 01.25.10), 

(CN ex 0106 90 00) oraz 

entomofagi - wyłącznie stawonogi 

i nicienie (PKWiU ex 01.25.10), 

(CN ex 0106 90 00)  

0 0 0 0 0 0 

x. 

Dziko rosnące jadalne produkty 

leśne – wyłącznie leśne grzyby, 

jagody i orzechy 

x x 6 5 3 4 

3. EDUKACJA NAUKA KULTURA SPORT 

5. 
Stawka 7% (2009/2010)/8% 

(2011/2012/2013): 
            

a. 

Usługi związane z działalnością 

obiektów sportowych 
Usługi w zakresie działalności 

stadionów i innych obiektów 

sportowych 
189 211 262 309 390 457 

b. 
Wstęp na imprezy sportowe 
Wstęp na imprezy sportowe 

c. 

Pozostałe usługi związane 

z rekreacją – wyłącznie 

w zakresie wstępu 
Usługi rekreacyjne pozostałe - 

wyłącznie w zakresie wstępu 

5 6 13 15 18 0 

d. 

Gazety drukowane lub na 

nośnikach (dyskach, taśmach 

i innych) – wyłącznie gazety 

drukowane - oznaczone 

stosowanymi na podstawie 

odrębnych przepisów symbolami 

ISSN, wytwarzane metodami 

poligraficznymi, z wyłączeniem: 

wydawnictw, w których nie mniej 

niż 67 % powierzchni jest 

przeznaczone na nieodpłatne lub 

odpłatne ogłoszenia handlowe, 

372 357 429 431 465 468 
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reklamy lub teksty reklamowe 

Czasopisma i pozostałe periodyki 

drukowane lub na nośnikach 

(dyskach, taśmach i innych) - 

wyłącznie czasopisma i pozostałe 

periodyki oznaczone stosowanymi 

na podstawie odrębnych 

przepisów symbolami ISSN, 

wytwarzane metodami 

poligraficznymi, z wyłączeniem: 

wydawnictw, w których nie mniej 

niż 67% powierzchni jest 

przeznaczone na nieodpłatne lub 

odpłatne ogłoszenia handlowe, 

reklamy lub teksty reklamowe 
Gazety i czasopisma 

e. 

Usługi, inne niż usługi 

elektroniczne, polegające na 

umożliwieniu odbioru 

programów telewizyjnych 

i radiowych w rozumieniu 

przepisów o radiofonii i telewizji 

za pomocą urządzeń odbiorczych, 

z wyłączeniem usług polegających 

na wypożyczaniu filmów i audycji 

w wybranym przez 

korzystającego z usługi czasie
143

 

 

Usługi radia i telewizji 

kablowej
144

 

Usługi udostępniania programów 

radiowych i telewizyjnych 

realizowane za pomocą sieci 

telekomunikacji ruchomej - 

wyłącznie usługi radia i telewizji 

kablowej
145

 

Usługi telekomunikacji 

satelitarnej, z wyłączeniem 

udostępniania programów 

radiowych i telewizyjnych za 

pośrednictwem satelity - 

wyłącznie usługi radia i telewizji 

kablowej
146

 

Usługi udostępniania programów 

radiowych i telewizyjnych za 

355 380 556
148

 699 957 926 

                                                 
143

 Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 35); weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. 
144

 Dotychczasowy zapis obowiązywał do dnia 31 marca 2013r. i został zmieniony ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 35) z dniem 1 kwietnia 2013 r. 
145

 Zapis uchylony z dniem 31 marca 2013 r. ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 35); usługi objęte tym zapisem pozostały opodatkowane wg stawki obniżonej. 
146

 j.w 
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pomocą satelity - wyłącznie usługi 

radia i telewizji kablowej
147

 

Usługi radia i telewizji kablowej, 

z wyłączeniem: 

1) usług związanych z taśmami 

wideo oraz z wszelkimi filmami 

reklamowymi i promocyjnymi, 

2) działalności agencji 

informacyjnych 

f. 

Usługi związane z projekcją 

filmów
149

 
Usługi związane z wyświetlaniem 

filmów i taśm wideo oraz 

z wyświetlaniem filmów na innych 

nośnikach - z wyłączeniem filmów 

reklamowych i promocyjnych 

2 2 3 3 3 3 

g. 

Usługi związane z filmami, 

nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi – wyłącznie 

w zakresie produkcji programów 

telewizyjnych
150

 

Usługi w zakresie nagrywania 

dźwięku i wydarzeń na żywo
151

 

Usługi związane z produkcją 

programów radiofonicznych
152

 

Usługi związane z nadawaniem 

programów ogólnodostępnych 

i abonamentowych, inne niż 

określone w art. 43 ust. 1 pkt 

34
153

 

Usługi radia i telewizji, inne niż 

usługi zwolnione, z wyłączeniem: 
1) usług związanych z taśmami 

wideo oraz z wszelkimi filmami 

26 56 133
154

 126 74 87 

                                                                                                                                                                  
148

 Nie dotyczy usług reklamowych i promocji. 
147

 j.w 
149

 Pozycja uchylona z dnia 31 marca 2013 r. ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 35); od dnia 1 kwietnia 2013 r. usługi te opodatkowane zostały stawką podstawową. 
150

 j.w. 
151

 j.w. 
152

 j.w. 
153

 j.w. 
154

 Różnica ta wynika ze zmiany danych przez GUS w związku z weryfikacją klucza przejścia z COICOP (tj. klasyfikacja spożycia 

indywidualnego według celu) w oparciu o tablice wykorzystania. Ponadto w poz. g usługi w zakresie nagrywania dźwięku 

i wydarzeń na żywo oraz usługi związane z produkcją programów radiofonicznych przed rokiem 2011 były objęte zwolnieniem. 
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reklamowymi i promocyjnymi, 

2) działalności agencji 

informacyjnych 

h. 

Usługi kulturalne i rozrywkowe – 

wyłącznie w zakresie wstępu: 
1) na widowiska artystyczne, 

włączając przedstawienia cyrkowe, 

2) do obiektów kulturalnych 

Usługi związane z rozrywką 

i rekreacją – wyłącznie w zakresie 

wstępu do wesołych miasteczek, 

parków rozrywki, na dyskoteki, sale 

taneczne 

Usługi rozrywkowe pozostałe - 

wyłącznie wstęp na spektakle, 

koncerty, przedstawienia 

i imprezy: 
1) w zakresie twórczości 

i wykonawstwa artystycznego 

i literackiego (PKWiU 92.31.2), 

2) związane z funkcjonowaniem 

obiektów kulturalnych (PKWiU 

92.32.10), 

świadczone przez wesołe 

miasteczka, parki rozrywki, cyrki, 

dyskoteki, sale balowe (PKWiU 

92.33, 92.34.1 i 92.34.12) 

64 65 79 88 104 119 

i. 

Usługi bibliotek i archiwów – 

wyłącznie w zakresie 

wypożyczania wydawnictw 

wymienionych w pozycji 72 - 75 

Usługi bibliotek, archiwów, 

muzeów oraz pozostałe usługi 

w zakresie kultury – wyłącznie 

w zakresie wstępu 
Usługi świadczone przez biblioteki, 

archiwa, muzea i inne usługi 

związane z kulturą - wyłącznie 

w zakresie wstępu oraz 

wypożyczania książek 

(oznaczonych stosowanymi na 

podstawie odrębnych przepisów 

symbolami ISBN), nut, map - 

wytwarzanych metodami 

poligraficznymi, gazet, 

76 73 88 106 117 123 
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magazynów, czasopism  

j. 

Usługi twórców i artystów 

wykonawców w rozumieniu 

przepisów ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych 

wynagradzane w formie 

honorariów za przekazanie lub 

udzielenie licencji do praw 

autorskich lub praw do 

artystycznego wykonania  
Usługi twórców i artystów 

wykonawców w rozumieniu 

przepisów ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych 

wynagradzane w formie honorariów 

za przekazanie lub udzielenie 

licencji do praw autorskich lub 

praw do artystycznego wykonania 

BD BD BD BD BD BD 

k. 

Dostawa dzieł sztuki: 
1) przez ich twórców lub 

spadkobierców twórców, 

okazjonalnie przez podatnika nie 

stosującego szczególnych procedur 

w zakresie dostawy towarów 

używanych, dzieł sztuki, 

przedmiotów kolekcjonerskich 

i antyków, którego działalność jest 

opodatkowana, w przypadku gdy 

działa sztuki zostały osobiście 

przywiezione przez podatnika lub 

zostały przez niego nabyte od ich 

twórcy lub spadkobiercy twórcy, 

lub też w przypadku gdy 

uprawniają go one do pełnego 

odliczenia podatku 

BD BD BD BD BD BD 

l. 
Import dzieł sztuki, przedmiotów 

kolekcjonerskich oraz antyków 
BD BD BD BD BD BD 

6. Stawka 5%:
155

             

                                                 
155

 Z derogacji wynikała możliwość stosowania 0% stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do książek i czasopism 

specjalistycznych do końca 2007 r. Możliwość ta została przedłużona do 31 grudnia 2010 r. Z uwagi na wygaśnięcie derogacji 

zapisanej w Traktacie Akcesyjnym (przedłużonej na kolejne 3 lata), od stycznia 2011 r. stawka podatku na książki (w tym książki na 

fizycznych nośnikach), czasopisma specjalistyczne oraz nuty wynosi 5%. Od stycznia 2011 r. stawkę obniżoną 5% określono też dla 

książek drukowanych na dyskach, taśmach i innych nośnikach. Jest to nowa preferencja, towary wymienione w tej pozycji wcześniej 

opodatkowane były stawką 22%. 
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a. 

Książki drukowane – wyłącznie 

książki (oznaczone stosowanymi 

na podstawie odrębnych 

przepisów symbolami ISBN), 

mapy – wytwarzane metodami 

poligraficznymi, z wyłączeniem 

ulotek;  

Czasopisma specjalistyczne 

Nuty w formie drukowanej 
Stawka 0 % stosowana do dostawy 

w kraju i wewnątrzwspólnotowego 

nabycia książek, czasopism 

specjalistycznych oraz importu 

drukowanych książek i broszur oraz 

czasopism specjalistycznych 

802 934 991 962 1 101 1 339 

b. 

Książki wydawane na dyskach, 

taśmach i innych nośnikach 

oznaczone stosowanymi na 

podstawie odrębnych przepisów 

symbolami ISBN 

x x 16 25 38 44 

4. ZDROWIE 

7. 
Stawka 7% (2009/2010)/8% 

(2011/2012/2013): 
            

a. 
Soki i ekstrakty roślinne z opium 
Soki i ekstrakty roślinne z opium 

130 138 132 139 132 136 

b. 

Wata z materiałów 

włókienniczych i wyroby z tego 

rodzaju waty, z wyłączeniem 

waty konfekcyjnej (PKWiU ex 

17.22.12.0) 
Wata z materiałów włókienniczych 

i wyroby z tego rodzaju waty, 

kłaczki włókiennicze, puch 

włókienniczy, resztki włókien 

z przemiału - z wyłączeniem waty 

konfekcyjnej (PKWiU 17.54.31-

50.10), kosmyków włókienniczych 

i proszku oraz rozdrobnionych 

resztek włókien (PKWiU 17.54.31-

50.80) 

1 1 0 0 0 0 

c. 

Elementy składowe i wymienne 

do wyrobów ortopedycznych, 

rehabilitacyjnych i protetycznych 

drewniane 
Elementy składowe i wymienne do 

wyrobów ortopedycznych, 

rehabilitacyjnych i protetycznych 

drewniane 

0 0 0 0 0 0 
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d. 

Podpaski higieniczne z papieru, 

waty celulozowej lub bibułki 

tissue
156

 
Podpaski higieniczne z papieru, 

waty celulozowej lub bibułki tissue 

196 229 247 93 78 66 

e. 

Tampony higieniczne z papieru, 

waty celulozowej lub bibułki 

tissue 
Tampony higieniczne z papieru, 

waty celulozowej lub bibułki tissue 

f. 
Wata celulozowa, paczkowana 
Wata celulozowa paczkowana 

g. 

Pieluszki, wkładki do pieluch 

i podobne artykuły sanitarne dla 

niemowląt 

Pieluszki, wkładki do pieluch 

i podobne artykuły sanitarne dla 

niemowląt 

h. 

Pieluszki i podobne artykuły 

sanitarne dla dorosłych 
Pieluszki i podobne artykuły 

sanitarne dla dorosłych 

i. 
Cysteina, cystyna i ich pochodne  
Cysteina, cystyna i ich pochodne 

0 0 0 0 0 0 

j. 

Produkty lecznicze dopuszczone 

do obrotu na terytorium kraju, 

które uzyskały pozwolenie 

wydane przez Radę Unii 

Europejskiej lub Komisję 

Europejską 
Produkty lecznicze dopuszczone do 

obrotu na terytorium RP (załącznik 

nr 3 ustawy o VAT oraz § 6 ust. 7 

i 8 rozporządzenia w sprawie 

wykonania niektórych przepisów 

ustawy o VAT) 

3 559 3 723 4 569 4 867 5 079 5 189 

k. 

Film fotograficzny w rolkach do 

promieni rentgenowskich, do 

zastosowań nieprzemysłowych - 

wyłącznie medycznych, 

Błony rentgenowskie 

diagnostyczne  
Film fotograficzny w rolkach do 

promieni rentgenowskich, do 

zastosowań nieprzemysłowych - 

wyłącznie medyczny, błony 

rentgenowskie diagnostyczne 

niesklasyfikowane w grupowaniach 

PKWiU: 24.64.11-30.10 i 24.64.11-

7 8 377 377 425 714 

                                                 
156

 Różnica (w porównaniu z rokiem 2011) wynika ze zmiany danych przez GUS w związku z urealnieniem szacunków 

w zakresie tych towarów. 
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50.20 

l. 

Testy i odczynniki diagnostyczne, 

medyczne 
Testy i odczynniki diagnostyczne, 

medyczne 

m. 

Materiały formierskie 

dentystyczne na bazie wosku, 

w opakowaniach do sprzedaży 

detalicznej 
Materiały formierskie dentystyczne 

na bazie wosku, w opakowaniach 

do sprzedaży detalicznej 

n. 

Materiały formierskie 

dentystyczne na bazie gipsu 
Materiały formierskie dentystyczne 

na bazie gipsu 

o. 

Pasty modelarskie i pozostałe 

preparaty; preparaty do 

stosowania w dentystyce na bazie 

gipsu, pozostałe 
Pasty modelarskie i pozostałe 

preparaty; preparaty do stosowania 

w dentystyce na bazie gipsu, 

pozostałe 

p. 

Gotowe pożywki do hodowli 

mikroorganizmów – wyłącznie 

dla farmacji 

Gotowe pożywki do hodowli 

mikroorganizmów - wyłącznie dla 

farmacji 

q. 

Produkty i preparaty do użytku 

farmaceutycznego 

i chirurgicznego, z wyłączeniem 

wyrobów z ceramiki szlachetnej  
Produkty i preparaty do użytku 

farmaceutycznego i chirurgicznego, 

z wyłączeniem wyrobów z ceramiki 

szlachetnej 

r. 

Przewody, rury i węże z gumy 

innej niż ebonit – wyłącznie węże 

medyczne z gumy 
Przewody, rury i węże z gumy 

(z wyjątkiem ebonitowych) - 

wyłącznie węże medyczne 

s. 
Rękawice chirurgiczne 
Rękawice chirurgiczne 
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t. 

Wyroby higieniczne lub 

farmaceutyczne (włączając 

smoczki), z gumy innej niż ebonit  
Wyroby higieniczne 

i farmaceutyczne (w tym 

odciągacze do mleka), z kauczuku 

wulkanizowanego, innego niż 

ebonit 

    

u. 

Nity ze stali do wyrobów 

ortopedycznych, 

rehabilitacyjnych i protetycznych 
Nity ze stali do wyrobów 

ortopedycznych, rehabilitacyjnych 

i protetycznych 

0 0 

v. 

Części do narzędzi, przyrządów, 

aparatów i urządzeń medycyny 

ogólnej (do sterylizacji narzędzi, 

dezynfekcji, wyjaławiania itp.) 
Części do narzędzi, przyrządów, 

aparatów i urządzeń medycyny 

ogólnej 

(do sterylizacji narzędzi, 

dezynfekcji, wyjaławiania itp.) 

0 0 

w. 

Strzykawki używane 

w lecznictwie, chirurgii, 

stomatologii lub weterynarii – 

z wyłączeniem strzykawek 

weterynaryjnych 
Strzykawki używane w lecznictwie, 

chirurgii, stomatologii lub 

weterynarii – z wyłączeniem 

strzykawek weterynaryjnych 

137 167 

x. 

Igły metalowe do zastrzyków 

stosowane w lecznictwie, 

z wyłączeniem igieł 

weterynaryjnych  
Igły metalowe do zastrzyków 

stosowane w lecznictwie – 

z wyłączeniem igieł 

weterynaryjnych 

y. 

Igły (z wyjątkiem metalowych 

igieł do zastrzyków lub 

zakładania szwów), 

z wyłączeniem igieł 

weterynaryjnych  
Igły (z wyjątkiem metalowych igieł 

do zastrzyków lub zakładania 

szwów) - z wyłączeniem igieł 

weterynaryjnych  

z. 
Przyrządy i aparatura do 

pomiaru ciśnienia krwi  
Przyrządy i aparatura do pomiaru 
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ciśnienia krwi 

aa. 
Aparatura do transfuzji  
Aparatura do transfuzji 

bb. 

Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty 

ortopedyczne; sztuczne zęby; 

wyroby protetyki dentystycznej; 

protezy pozostałych części ciała, 

gdzie indziej niesklasyfikowane, 

z wyłączeniem sztucznych zębów 

i protez dentystycznych 
Sztuczne stawy; przyrządy, aparaty 

i protezy ortopedyczne; sztuczne 

zęby; protezy dentystyczne; protezy 

innych części ciała, gdzie indziej 

niesklasyfikowane - z wyłączeniem 

sztucznych zębów i protez 

dentystycznych 

cc. 

Stymulatory serca, aparaty 

słuchowe 

Części i akcesoria protez 

i przyrządów ortopedycznych  
Aparaty słuchowe; stymulatory 

serca; ich części; części i akcesoria 

protez i przyrządów 

ortopedycznych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

dd. 

Soczewki kontaktowe; soczewki 

okularowe ze szkła i innych 

materiałów 
Soczewki kontaktowe; soczewki 

okularowe ze szkła; soczewki 

okularowe z innych materiałów 

6 7 

ee. 

Wyroby medyczne, w rozumieniu 

ustawy o wyrobach medycznych 

dopuszczone do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 
Wyroby medyczne, w rozumieniu 

ustawy o wyrobach medycznych 

dopuszczone do obrotu na 

terytorium RP 
48 57 

ff. 

Preparaty odkażające 

o właściwościach 

bakteriobójczych, 

grzybobójczych i wirusobójczych, 

mające zastosowanie wyłącznie 

w ochronie zdrowia, na które 

zostało wydane pozwolenie 

tymczasowe albo dokonany wpis 

do rejestru produktów 
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biobójczych w rozumieniu 

przepisów ustawy o produktach 

biobójczych 
Preparaty odkażające 

o właściwościach bakteriobójczych, 

grzybobójczych i wirusobójczych, 

mające zastosowanie wyłącznie 

w ochronie zdrowia, na które 

zostało wydane pozwolenie 

tymczasowe albo dokonany wpis do 

rejestru produktów biobójczych 

w rozumieniu przepisów ustawy 

o produktach biobójczych 

gg. 

Usługi weterynaryjne 
Usługi w zakresie ochrony zdrowia 

i opieki społecznej - wyłącznie 

świadczone przez instytucje, 

których usługi te nie są zwolnione 

od podatku 

15 22 21 22 29 37 

hh. 
Wózki inwalidzkie, 

z wyłączeniem części i akcesoriów 
Wózki inwalidzkie 

2 2 2 2 2 2 

5. RODZINA I SOCJALNE 

8. 
Stawka obniżona 7% (2009/2010)/ 

8% (2011/2012/2013): 
            

a. 

Owoce i warzywa przetworzone 

i zakonserwowane, z wyłączeniem 

produktów o zawartości alkoholu 

powyżej 1,2 % 

Owoce i warzywa przetworzone 

i zakonserwowane, 

z wyłączeniem: 
1) produktów o zawartości alkoholu 

powyżej 1,2 %, 

2) usług związanych 

z przetwórstwem 

i konserwowaniem warzyw 

i owoców 

987 998 857 889 834 1 006 

b. 

Pieczywo świeże 

Wyroby ciastkarskie i ciastka, 

świeże, których data minimalnej 

trwałości oznaczona zgodnie 

z odrębnymi przepisami nie 

przekracza 45 dni, 

a w przypadku oznaczania tych 

towarów zgodnie z odrębnymi 

przepisami wyłącznie terminem 

przydatności do spożycia, termin 

ten również nie przekracza 45 dni  

1 643 1 692 628
157

 633 538 638 

                                                 
157

 Różnica w porównaniu z rokiem poprzednim wynika z podziału na różne rodzaje pieczywa, wyrobów ciastkarskich 

w zależności od terminu przydatności. Patrz ppkt 9 lit. ee. 
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Pieczywo, wyroby piekarskie 

i ciastkarskie, świeże 

c. 

Owoce tropikalne 

i podzwrotnikowe 

Owoce cytrusowe 
Owoce południowe 

148 190 325
158

 339 312 320 

d. 
Skrobia i wyroby skrobiowe 
Produkty przemiału zbóż, skrobie 

i produkty skrobiowe 

477 498 0
159

 0 0 0 

e. 

Cukier, z wyłączeniem cukru 

i syropu klonowego, 

zawierającego dodatek środków 

aromatyzujących lub barwiących 

(PKWiU ex 10.81.13.0) 
Cukier - z wyłączeniem cukru 

zawierającego dodatek środków 

aromatyzujących lub barwiących 

(PKWiU 15.83.13-30.00 i 15.83.13-

50.10) 

493 418 540 495 623 624 

f. 

Owoce, orzechy, skórki z owoców 

i pozostałe części roślin, 

zakonserwowane cukrem  
Owoce, orzechy, skórki z owoców 

i inne części roślin, konserwowane 

cukrem 

1 1 1 1 1 1 

g. 

Cykoria palona, pozostałe palone 

namiastki kawy oraz ich 

ekstrakty, esencje i koncentraty  
Cykoria palona, pozostałe palone 

namiastki kawy oraz ich ekstrakty, 

esencje i koncentraty 

19 19 23 21 15 15 

h. 

Sosy; mieszanki przypraw; mąka 

i mączka z gorczycy oraz gotowa 

musztarda, z wyłączeniem 

musztardy gotowej  
Sosy, mieszanki przyprawowe, 

mąka i grysik z gorczycy oraz 

gotowa musztarda – z wyłączeniem 

musztardy gotowej (PKWiU 

15.87.12-55) 

56 59 74 79 76 78 

i. 

Przetwory homogenizowane oraz 

żywność dietetyczna  
Przetwory homogenizowane oraz 

żywność dietetyczna 

174 214 359 379 365 376 

                                                 
158

 Różnica w porównaniu z rokiem poprzednim wynika z zastosowania przez GUS dokładniejszej metody szacunku 

poprzez zbilansowanie podaży i wykorzystania owoców. 
159

 Dla porównania z 2011 r. należy uwzględnić towary w ppkt 9 lit. j. 
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j. 

Zupy i buliony oraz przetwory 

z nich  
Zupy i buliony oraz przetwory 

z nich 

k. 

Pozostałe różne artykuły 

spożywcze, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, z wyłączeniem 

ekstraktów słodowych 

i produktów o zawartości 

alkoholu powyżej 1,2 % 
Produkty spożywcze pozostałe, 

gdzie indziej niesklasyfikowane – 

z wyłączeniem ekstraktów 

słodowych (PKWiU 15.89.14-30.1) 

128 141 

l. 
Wywar 
Wywar 

0 0 0 0 0 0 

m. 

Lód, włączając lód do celów 

chłodniczych innych niż 

żywnościowe 
Lód naturalny 

10 21 0 0 0 0 

n. Lód sztuczny             

o. 

Woda w postaci naturalnej 

Usługi związane z uzdatnianiem 

i dostarczaniem wody za 

pośrednictwem sieci 

wodociągowych 

Usługi związane z handlem wodą 

dostarczana za pośrednictwem 

sieci wodociągowych 
Woda naturalna oraz usługi 

w zakresie rozprowadzania wody 

473 559 546 565 592 388 

p. 

Odzież i dodatki odzieżowe dla 

niemowląt
160

 
Odzież i dodatki odzieżowe dla 

niemowląt 

24 28 29 x x X 

q. 
Obuwie dziecięce

161
 

Obuwie dziecięce 
122 120 141 x x X 

r. 

Przeszkolone psy przewodniki dla 

ociemniałych  
Przeszkolone psy przewodniki dla 

ociemniałych 

0 0 0 0 0 0 

s. 

Maszyny poligraficzne do pisma 

Braille'a  
Maszyny poligraficzne do pisma 

Braille'a 

0 0 0 0 0 0 

t. 
Maszyny do pisania dla 

niewidomych 
Maszyny do pisania dla 

0 0 0 0 0 0 

                                                 
160

 Od dnia 1 stycznia 2012 r. opodatkowane stawką 23%. 
161

 Od dnia 1 stycznia 2012 r. opodatkowane stawką 23% . 
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niewidomych 

u. 

Urządzenia komputerowe do 

pisma Braille'a (dla 

ociemniałych) 
Urządzenia komputerowe do pisma 

Braille'a (dla ociemniałych) 

1 1 1 1 1 2 

v. 

Foteliki do przewozu dzieci 

w samochodach 
Foteliki do przewozu dzieci 

w samochodach 

BD BD 0 0 0 0 

w. 

Usługi pogrzebowe i pokrewne, 

wraz z dostawą trumien, urn 

i utensyliów pogrzebowych 

dostarczanych wraz z trumną lub 

urną 
Usługi pogrzebowe i pokrewne, 

wraz z dostawą trumien, urn 

i utensyliów pogrzebowych 

dostarczanych łącznie z trumną lub 

urną 

482 547 426 582 604 962 

x. 

Usługi związane 

z odprowadzaniem 

i oczyszczaniem ścieków 

Usługi związane ze zbieraniem 

odpadów innych niż 

niebezpieczne nadających się do 

recyklingu 

Usługi związane ze zbieraniem 

odpadów innych niż 

niebezpieczne nienadających się 

do recyklingu 

Usługi związane z infrastrukturą 

przeznaczoną do przemieszczania 

odpadów innych niż 

niebezpieczne 

Usługi związane ze zbieraniem 

odpadów niebezpiecznych 

Usługi związane z infrastrukturą 

przeznaczoną do przemieszczania 

odpadów niebezpiecznych 

nadających się do recyklingu 

Usługi związane z obróbką 

odpadów innych niż 

niebezpieczne w celu ich 

ostatecznego usunięcia 

Usługi związane z usuwaniem 

odpadów innych niż 

niebezpieczne 

Usługi związane 

z przetwarzaniem pozostałych 

odpadów niebezpiecznych 

623 735 931 1 065 1 140 1 441 
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Usługi związane 

z unieszkodliwianiem odpadów 

promieniotwórczych 

i pozostałych odpadów 

niebezpiecznych, z wyłączeniem 

usług zagospodarowania 

odpadów promieniotwórczych 

(ponownego przetwarzania paliw 

i odpadów) (PKWiU ex 

38.22.21.0) 

Usługi związane z odkażaniem 

i czyszczeniem 

Pozostałe usługi związane 

z rekultywacją oraz 

specjalistyczne usługi w zakresie 

kontroli zanieczyszczeń 

Usługi zamiatania śmieci 

i usuwania śniegu 

Pozostałe usługi sanitarne 

Usługi związane 

z zagospodarowaniem terenów 

zieleni 

Usługi w zakresie gospodarki 

ściekami oraz wywozu 

i unieszkodliwiania odpadów, 

usługi sanitarne i pokrewne 

y. 

Dostawa, budowa, remont, 

modernizacja, 

termomodernizacja lub 

przebudowa obiektów 

budowlanych lub ich części 

zaliczonych do budownictwa 

objętego społecznym programem 

mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 

ustawy o VAT) 
Dostawa, budowa, remont, 

modernizacja, termomodernizacja 

lub przebudowa obiektów 

budowlanych lub ich części 

zaliczonych do budownictwa 

objętego społecznym programem 

mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 

ustawy o VAT) 

8 886 9 883 11 004 11 204 11 320 10 305 
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z. 

1. Roboty konserwacyjne 

dotyczące budownictwa objętego 

społecznym programem 

mieszkaniowym; 

2. Roboty konserwacyjne 

dotyczące: 

a) obiektów budownictwa 

mieszkaniowego, o których mowa 

w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich 

części, z wyłączeniem lokali 

użytkowych,  

b) lokali mieszkalnych 

w budynkach niemieszkalnych 

sklasyfikowanych w Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów 

Budowlanych w dziale 12 – 

w zakresie w jakim wymienione 

roboty nie są objęte tą stawką na 

podstawie pkt 1 

(§ 7 ust. 1 pkt 2 i 3 

rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 22 grudnia 

2010 r. oraz z dnia 4 kwietnia 

2011r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy 

o VAT) 
Usługi robót budowlano - 

montażowych oraz remontów 

i robót konserwacyjnych 

dotyczących obiektów 

budownictwa mieszkaniowego lub 

ich części oraz dostawa obiektów 

budownictwa mieszkaniowego lub 

ich części - w zakresie, w jakim 

wymienione roboty i remonty, 

obiekty lub ich części oraz lokale 

nie są objęte obniżoną stawką na 

podstawie przepisów dotyczących 

budownictwa mieszkaniowego 

w ramach prowadzonej polityki 

społecznej (§ 37 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 24 

grudnia 2009 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów 

ustawy o VAT) 

aa. 

Urządzenia do zapisywania 

i odczytywania tekstów 

w alfabecie Braille’a 

Publikacje w alfabecie Braille’a, 

jeżeli z uwagi na formę w całości 

przeznaczone są dla użytku osób 

niewidomych i słabowidzących, 

BD BD 0 0 0 0 
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oraz urządzenia do zapisywania 

i odczytywania tekstów w alfabecie 

Braille’a 

9. Stawka 5%:
162

             

a. 

Mięso i wyroby z mięsa, 

zakonserwowane, z wyłączeniem: 
1) tłuszczów technicznych, 

2) produktów ubocznych garbarń, 

3) skór i skórek, niejadalnych, 

4) piór, puchu, pierza i skórek 

ptaków 

5) wełna szarpana 

6) odpadów zwierzęcych surowych, 

niejadalnych (PKWiU ex 

10.11.60.0) – z wyjątkiem jelit, 

pęcherzy i żołądków 
163

 

Konserwy i pozostałe przetwory 

z mięsa 

1 330 1 308 

2 940 2 864 2 817 2 930 

b. 

Mięso i podroby jadalne wołowe, 

wieprzowe, baranie, kozie, końskie, 

z osłów i mułów 

1 222 1 212 

c. 

Tłuszcz wołowy, barani, kozi, 

wieprzowy i z drobiu – 

z wyłączeniem tłuszczów 

technicznych (PKWiU 15.11.30-

50.10, -50.40, -70.10) oraz 

tłuszczów solonych, wędzonych 

i suszonych opodatkowanych 

stawką 7 % 

0 0 

d. 

Odpady zwierzęce, niejadalne, 

z wyłączeniem produktów 

ubocznych garbarń  

BD BD 

e. 
Mięso i podroby jadalne pozostałe 

(w tym drobiowe i królicze) 
480 475 

f. 

Mączki, grysiki i granulki z mięsa 

i podrobów, nienadające się do 

spożycia przez człowieka - 

wyłącznie mączki pastewne 

mięsno- kostne 

0 0 

                                                 
162

 Mając na uwadze to, aby przeciętna stawka na żywność nie wzrosła, obniżona została z 7% do 5% stawka na 

podstawowe produkty żywnościowe. Towary wymienione we wszystkich pozycjach z tej grupy wcześniej 

opodatkowane były stawką 7%, z wyjątkiem poz. g, w której wymienione towary wcześniej opodatkowane były stawką 

3%. Natomiast towary wymienione w poz. y wcześniej opodatkowane stawką 7% zostały od stycznia 2011 r. 

opodatkowane stawką 5% (podobnie jak książki drukowane, czasopisma specjalistyczne oraz nuty w formie 

drukowanej). 
163

 Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 35); weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. 
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g. 

Ryby, skorupiaki i mięczaki, 

przetworzone i zakonserwowane, 

z wyłączeniem mąki, mączek 

i granulek z ryb, skorupiaków, 

mięczaków lub pozostałych 

bezkręgowców wodnych, 

niejadalnych (PKWiU 10.20.41.0)  
Ryby i produkty rybne 

przetworzone i zakonserwowane 

(łącznie z marynatami) – 

z wyłączeniem ryb przyrządzonych 

i zakonserwowanych w inny sposób 

i kawioru (PKWiU 15.20.14- 11.20, 

-11.30, -11.9, -12.4, -12.5, -12.9, -

13.4, -13.5, -13.9, - 14.1, -14.20, -

14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -

16.5, -16.90, - 17.00, -19.7, -19.8, -

19.9, -30, -51.00, -59.00), 

skorupiaki, mięczaki i inne wodne 

bezkręgowce, przetworzone lub 

zakonserwowane (PKWiU 

15.20.16) oraz mączek, grysików 

i granulek z ryb, skorupiaków, 

mięczaków i innych wodnych 

bezkręgowców, nienadających się 

do spożycia przez ludzi (PKWiU 

15.20.17) 

120 28 315 317 312 328 

h. 

Mączki, grysiki i granulki z ryb, 

skorupiaków, mięczaków i innych 

wodnych bezkręgowców, 

nienadające się do spożycia przez 

ludzi, z wyłączeniem produktów 

ubocznych (surowców 

i przetworów) z ryb oraz innych 

zwierząt wodnych pozostałych 

0 0         

i. 

Ryby, skorupiaki i mięczaki, 

przetworzone i zakonserwowane 
Ryby i produkty rybne 

przetworzone i zakonserwowane  

221 369         

j. 
Produkty przemiału zbóż, 

z wyłączeniem śruty 
x x 401

164
 395 475 469 

k. 

Oleje i tłuszcze zwierzęce 

i roślinne – wyłącznie jadalne 
Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne 

- wyłącznie jadalne 

320 353 464 538 563 536 

                                                 
164

 Dla porównania z rokiem 2010 należy uwzględnić towary w pod pkt 8 lit. d. 
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l. 

Oleje i tłuszcze zwierzęce, surowe 

i rafinowane, z wyjątkiem 

tłuszczów wołowych, owczych, 

kozich, wieprzowych i drobiowych 

– z wyłączeniem stearyny 

smalcowej do zastosowań 

przemysłowych (PKWiU 15.41.11-

30.11), stearyny smalcowej 

pozostałej (PKWiU 15.41.11-

30.21), oleiny (PKWiU 15.41.11- 

30.31), tłuszczów i olejów 

zwierzęcych wraz z frakcjami, 

niemodyfikowanych chemicznie 

pozostałych, rafinowanych, 

technicznych (PKWiU 15.41.11-

90.20), tłuszczów i olejów 

zwierzęcych innych wraz 

z frakcjami, niemodyfikowanych 

chemicznie pozostałych, 

nierafinowanych, technicznych 

(PKWiU 15.41.11-90.40) 

81 80 

m. 
Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz 

z frakcjami, utwardzone itp. 

n. 

Tłuszcze złożone z produktów 

roślinnych lub zwierzęcych 

(miksów), 

wyroby seropodobne (analogi 

serów), 

napoje z dodatkiem tłuszczu 

roślinnego - nadające się do 

spożycia przez ludzi (PKWiU ex 

10.89.19.0) 

x x 

o. 

Wyroby mleczarskie, 

z wyłączeniem kazeiny do 

produkcji regenerowanych 

włókien tekstylnych oraz kazeiny 

do stosowania w przemyśle innym 

niż produkujący żywność, pasze 

lub w przemyśle włókienniczym 

(PKWiU ex 10.51.53.0) 
Produkty mleczarskie, 

z wyłączeniem kazeiny do 

produkcji regenerowanych włókien 

tekstylnych (PKWiU 15.51.53-

00.10) oraz kazeiny do stosowania 

w przemyśle innym niż 

produkujący żywność, pasze lub 

w przemyśle włókienniczym 

(PKWiU 15.51.53-00.90) 

1 545 1 548 

1 724 1 780 1 882 1 663 

p. Mleko płynne przetworzone 159 160 

q. 
Pieczywo chrupkie 
Chleb chrupki 
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r. 

Tosty z chleba i podobne tosty 
Suchary, sucharki, tosty z chleba 

i podobne tosty - wyłącznie tosty 

z chleba i podobne tosty 

187 192 130 115 121 120 

s. 

Pozostałe piekarskie 

i ciastkarskie wyroby suche lub 

konserwowane – wyłącznie chleb 

przaśny (maca), opłatki sakralne 

i podobne produkty, bułka tarta 
Chleb przaśny (maca) 

t. 

Wafle i opłatki o zawartości wody 

przekraczającej 10 % masy 
Wafle i opłatki o zawartości wody 

przekraczającej 10 % 

u. 

Wyroby piekarskie, niezawierające 

dodatku środka słodzącego, 

pozostałe - wyłącznie chleb i bułki 

oraz bułka tarta  

v. 

Makarony, pierogi, kluski 

i podobne wyroby mączne 

Kuskus  
Makarony, kluski i podobne 

produkty mączne 

161 166 233 229 238 136 

w. 

Substancje pektynowe, 

pektyniany i pektyny 
Substancje pektynowe, pektyniany i 

pektyny 

0 0 0 0 0 0 

x. 

Śluzy i zagęszczacze pochodzące 

z produktów roślinnych  
Śluzy i zagęszczacze pochodzące 

z produktów roślinnych 

0 0 0 0 0 0 

y. 

Pozostałe napoje bezalkoholowe – 

wyłącznie niegazowane napoje: 

1) w których udział masowy soku 

owocowego, warzywnego lub 

owocowo-warzywnego wynosi nie 

mniej niż 20% składu 

surowcowego, 

2) zawierające tłuszcz mlekowy, 

z wyłączeniem napojów, przy 

przygotowywaniu których 

wykorzystywany jest napar 

z kawy lub herbaty, niezależnie 

od udziału procentowego tego 

naparu w przygotowywanym 

napoju 
165

 

Napoje owocowe 

510 528 736 727 752 423 

z. Napoje owocowo-warzywne 

aa. Nektary 

                                                 
165

 Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 35); weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. 
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bb. Napoje warzywne 

cc. 
Napoje bezalkoholowe zawierające 

tłuszcz mlekowy, pozostałe 
0 0 

dd. 

Ziemniaki zamrożone (PKWiU 

10.31.11.0) 

Soki z owoców i warzyw (PKWiU 

10.32.) 

Warzywa zamrożone (PKWiU 

10.39.11.0) 

Owoce i orzechy zamrożone, 

gotowane lub nie, z wyłączeniem 

orzechów (ex 10.39.21.0) 

x X 202 273 247 305 

ee. 

Pieczywo świeże, którego data 

minimalnej trwałości, oznaczona 

zgodnie z odrębnymi przepisami 

nie przekracza 14 dni, 

a w przypadku oznaczania tych 

towarów zgodnie z odrębnymi 

przepisami wyłącznie terminem 

przydatności do spożycia, termin 

ten również nie przekracza 14 dni 

x X 931
166

 914 953 942 

ff. 

Gotowe posiłki i dania, 

z wyłączeniem produktów 

o zawartości alkoholu powyżej 

1,2% 

x X 69 69 69 39 

gg. 

Wydawnictwa w alfabecie 

Braille’a  
Publikacje w alfabecie Braille'a, 

jeżeli z uwagi na formę w całości 

przeznaczone są dla użytku osób 

niewidomych i słabowidzących, 

oraz urządzenia do zapisywania 

i odczytywania tekstów w alfabecie 

Braille'a 

BD BD 0 0 1 1 

6. TRANSPORT I OCHRONA ŚRODOWISKA 

10. 
Stawka 7% (2009/2010)/ 8% 

(2011/2012/2013): 
            

a. 

Transport kolejowy pasażerski 

międzymiastowy 

Usługi w zakresie kolejowych 

przewozów pasażerskich 

międzymiastowych 

225 284 287 261 298 329 

b. 

Transport lądowy pasażerski, 

miejski i podmiejski 
Usługi pasażerskiego transportu 

rozkładowego lądowego pozostałe 

331 445 1 750 1 722 1 892 1 938 

c. 

Usługi taksówek osobowych  
Usługi taksówkowe oraz 

wynajmowania samochodów 

osobowych z kierowcą 

200 166         

                                                 
166

 Dla porównania z rokiem 2010 należy uwzględnić towary w pod pkt 8 lit. b. 
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d. 

Pozostały transport lądowy 

pasażerski, gdzie indziej 

niesklasyfikowany  
Usługi pasażerskiego transportu 

lądowego pozostałe 

1 028 955 

e. 

Transport morski i przybrzeżny 

pasażerski, włączając żeglugę 

bliskiego zasięgu 
Usługi morskiego i przybrzeżnego 

transportu pasażerskiego 

1 0 1 0 0 0 

f. 

Transport wodny śródlądowy 

pasażerski  
Usługi wodnego śródlądowego 

transportu pasażerskiego 

1 0 0 0 0 0 

g. 

Wynajem pasażerskich statków 

żeglugi śródlądowej z załogą 
Usługi w zakresie wynajmowania 

statków żeglugi śródlądowej 

z załogą do przewozu pasażerów 

0 0 0 0 0 0 

h. 

Transport lotniczy pasażerski – 

wyłącznie przewozy lotnicze 

rozkładowe pasażerskie 

i pozarozkładowe pasażerskie 
Przewozy lotnicze rozkładowe 

pasażerskie 

4 3 5 3 8 9 

i. 
Przewozy lotnicze pozarozkładowe 

pasażerskie 

j. 

Wynajem środków transportu 

lotniczego pasażerskiego, z załogą 
Usługi wynajmowania środków 

transportu lotniczego z załogą - 

wyłącznie usługi wynajmowania 

pasażerskich środków transportu 

lotniczego 

0 0 0 0 0 0 

11. 

Stawka 0% stosowana do usług 

międzynarodowego przewozu 

osób środkami transportu 

morskiego, lotniczego 

i kolejowego  
Stawka 0% stosowana do usług 

międzynarodowego przewozu osób 

środkami transportu morskiego, 

lotniczego i kolejowego (art. 83 ust. 

1 pkt 23 w zw. z art. 83 ust. 3 pkt 2 

ustawy o VAT) 

31 202 184 189 195 208 

12. 

Stawka 0% stosowana na podstawie 

§ 6 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 23 

grudnia 2013 r. oraz z dnia 4 

kwietnia 2011 r. w sprawie 

towarów i usług, dla których obniża 

się stawkę podatku od towarów 

BD BD BD BD BD BD 
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i usług oraz warunków stosowania 

stawek obniżonych - Dz. U. poz. 

1719. 

Stawka 0% stosowana na podstawie 

§ 8 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 

rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów 

ustawy o VAT 

7. INNE 

13. 

Odliczenie od podatku kwoty 

wydatkowanej na zakup kas 

rejestrujących (art. 111 ust. 4 

ustawy o VAT) 
Odliczenie od podatku kwoty 

wydatkowanej na zakup kas 

rejestrujących (art. 111 ust. 4 

ustawy o VAT)
167

 

24 30 39 23 77 33 

14. 
Stawka 7% (2009/2010)/ 8% 

(2011/2012/2013): 
            

a. 

Usługi związane z leśnictwem, 

z wyłączeniem: patrolowania 

lasów wykonywanego na zlecenie 

przez jednostki inne niż leśne 

(PKWiU ex 02.40.10.3) oraz 

doradztwa w zakresie 

zarządzania lasami 
Usługi związane z leśnictwem 

i pozyskiwaniem drewna, 

z wyłączeniem patrolowania lasów 

2 2 0 0 0 0 

b. 

Usługi wspomagające rybactwo, 

z wyłączeniem usług związanych 

z rybołówstwem morskim 

(PKWiU ex 03.00.71.0)  
Usługi związane z rybołówstwem 

i rybactwem, z wyłączeniem usług 

związanych z rybołówstwem 

morskim 

0 0 0 0 0 0 

15. Bezzwrotna pomoc:             

a. 

Stawka 0% stosowana przy 

świadczeniu usług przez 

zarejestrowanych podatników oraz 

imporcie usług, nabywanych za 

środki bezzwrotnej pomocy 

zagranicznej 

(§ 5 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 23 grudnia 2013 

r. oraz z dnia 4 kwietnia 2011 r. 
w sprawie towarów i usług, dla 

BD BD BD BD BD BD 

                                                 
167

 Wartość preferencji została oszacowana na podstawie danych pochodzących ze sprawozdawczości budżetowej oraz danych 

z hurtowni SPR/VAT. 
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których obniża się stawkę podatku 

od towarów i usług, oraz warunków 

stosowania tych stawek – Dz. U. 

poz. 1719) 

(§ 7 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. 

w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o VAT) 

b. 

Zwolnienie od podatku 

nieodpłatnego świadczenia usług 

oraz nieodpłatnej dostawy towarów, 

które uprzednio zostały 

sfinansowane ze środków 

bezzwrotnej pomocy zagranicznej 

(§12 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 20 grudnia 2013 

r. w sprawie zwolnień od podatku 

od towarów i usług oraz warunków 

stosowania tych zwolnień - Dz. U. 

poz. 1722)
168

 

(§12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 24 

grudnia 2009 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów 

ustawy o VAT) 

16. 

Zwolnienie z opodatkowania 

dostawy samochodów osobowych 

i pojazdów samochodowych, 

w przypadkach gdy podatnikom 

przy ich nabyciu przysługiwało 

częściowe odliczenie podatku 

naliczonego (§3 ust. 1 pkt 20 

rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie 

zwolnień od podatku od towarów 

i usług oraz warunków stosowania 

tych zwolnień – Dz. U. poz. 

1722
169

) (§12 ust. 1 pkt 5 

rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów 

ustawy o VAT) 

BD BD BD BD BD BD 

                                                 
168

 Przepis obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 r. 
169

 Przepis uchylony z dniem 1 kwietnia 2014 r. rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. poz. 369). 
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17. 

Stawka 0% do dostawy: 

1) towarów w składzie celnym, 

wprowadzonych do składu celnego 

z terytorium państwa 

członkowskiego innego niż 

terytorium kraju; 

2) towarów objętych procedurą 

składu celnego  

- (§9 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. 

oraz z dnia 4 kwietnia 2011 r. 

w sprawie towarów i usług, dla 

których obniża się stawkę podatku 

od towarów i usług, oraz warunków 

stosowania stawek obniżonych – 

Dz. U. poz. 1719) 

- (§11 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. 

w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o VAT) 

BD BD BD BD BD BD 
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I V .  P r e f e r e n c j e  p o d a t k o w e  w  p o d a t k u  a k c y z o w y m  

 
IV. Preferencje podatkowe w podatku akcyzowym 

Nr Opis Wartość preferencji
170

 

    (mln zł) 

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. GOSPODARKA 

1. 

Małe browary (§17, od 1 marca 

2013 r. §13 rozporządzenia 

w sprawie zwolnień) 

15 16 19 16 26 16 

2. Wyroby węglowe
171

 zużywane:             

a. 

przez gospodarstwa domowe, 

organy administracji publicznej, 

jednostki Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, szkoły, 

przedszkola i inne podmioty 

systemu oświaty, żłobki i kluby 

dziecięce, szpitale, przychodnie 

i inne podmioty lecznicze, jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej, 

organizacje pożytku publicznego 

(art. 31a ust. 2 pkt 3, od 20 września 

2013 r. art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy 

o podatku akcyzowym) 

x x x 504 504 BD 

b. 

do łącznego wytwarzania ciepła 

i energii elektrycznej (art. 31a ust. 2 

pkt 5, od 20 września 2013 r. art. 

31a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku 

akcyzowym) 

x x x 313 313 BD 

c. 

w pracach mineralogicznych, 

elektrolitycznych i metalurgicznych 

oraz do redukcji chemicznej (art. 

31a ust. 2 pkt 7, od 20 września 

2013 r. art. 31a ust. 1 pkt 7 ustawy 

o podatku akcyzowym) 

x x x 45 45 BD 

d. 

przez zakłady energochłonne do 

celów opałowych (art. 31a ust. 2 pkt 

8, od 20 września 2013 r. art. 31a 

ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku 

akcyzowym) 

x x x 114 114 BD 

3. Wyroby gazowe
172

 zużywane:             

a. 

przez gospodarstwa domowe, 

organy administracji publicznej, 

jednostki Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, szkoły, 

x x x x BD BD 

                                                 
170

 Wartość preferencji została oszacowana na podstawie informacji z Izb Celnych uzyskanych z dokumentacji wymaganej przy 

obrocie zwolnionymi wyrobami akcyzowymi, bądź bezpośrednio od podatników podatku akcyzowego. 
171

 Dane za 2012 r. i 2013 r. stanowią wartości szacunkowe. Wartość preferencji dotycząca wyrobów węglowych jest przyjęta do 

celów analitycznych z 2012 r. 
172

 Zwolnienia dotyczą okresu listopad-grudzień 2013 r. 
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przedszkola i inne podmioty 

systemu oświaty, żłobki i kluby 

dziecięce, szpitale, przychodnie 

i inne podmioty lecznicze, jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej, 

organizacje pożytku publicznego 

(art. 31b ust. 2 ustawy o podatku 

akcyzowym), 

b. 

do łącznego wytwarzania ciepła 

i energii elektrycznej (art. 31b ust. 1 

pkt 2, ustawy o podatku 

akcyzowym) 

x x x x BD BD 

c. 

w pracach mineralogicznych, 

elektrolitycznych i metalurgicznych 

oraz do redukcji chemicznej (art. 

31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku 

akcyzowym) 

x x x x BD BD 

d. 

przez zakłady energochłonne do 

celów opałowych (art. 31b ust. 1 pkt 

5 ustawy o podatku akcyzowym) 

x x x x BD BD 

2. ROLNICTWO  

4. 

Wyroby węglowe
173

 zużywane 

w pracach rolniczych, ogrodniczych, 

w hodowli ryb, oraz w leśnictwie 

(art. 31a ust. 2 pkt 6, od 20 września 

2013 r. art. 31a ust. 1 pkt 6 ustawy 

o podatku akcyzowym) 

x x x 21 21 BD 

5. 

Wyroby gazowe
174

 zużywane 

w pracach rolniczych, ogrodniczych, 

w hodowli ryb, oraz w leśnictwie 

(art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy 

o podatku akcyzowym) 

x x x x BD BD 

3. ZDROWIE 

6. 
Napoje alkoholowe 

nieprzeznaczone do konsumpcji: 
            

a. 

Zwolnienie od akcyzy alkoholu 

etylowego używanego do celów 

medycznych (§14, od 1 marca 

2013 r. §10 - rozporządzenia 

w sprawie zwolnień) 

61 5 3 2 3 2 

b. 

Zwolnienie od akcyzy alkoholu 

etylowego pochodzącego 

z przepadku (§15 pkt 2, od 1 marca 

2013 r. §11 pkt 2 rozporządzenia 

w sprawie zwolnień) 

4 0 0 0 0 0 

c. 

Zwolnienie od akcyzy napojów 

alkoholowych (§13, od 1 marca 

2013r. §9 rozporządzenia w sprawie 

41 107 59 45 38 53 

                                                 
173

 Dane za 2012 r. i 2013 r. stanowią wartości szacunkowe. Wartość preferencji dotycząca wyrobów węglowych jest przyjęta do 

celów analitycznych z 2012 r. 
174

 Zwolnienia dotyczą okresu listopad-grudzień 2013 r. 
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zwolnień) 

7. 

Wyroby tytoniowe nieprzeznaczone 

do konsumpcji (§18, od 1 marca 

2013 r. §14 rozporządzenia 

w sprawie zwolnień) 

4 9 3 1 2 2 

4. TRANSPORT I OCHRONA ŚRODOWISKA 

8. Wyroby węglowe
175

 zużywane:             

a. 

do przewozu towarów i pasażerów 

koleją (art. 31a ust. 2 pkt 4, od 20 

września 2013 r. art. 31a ust. 1 pkt 4 

ustawy o podatku akcyzowym) 

x x x 0 0 BD 

b. 

przez podmioty gospodarcze, 

w których wprowadzone zostały 

w życie systemy prowadzące do 

osiągania celów dotyczących 

ochrony środowiska lub do 

podwyższenia efektywności 

energetycznej (art. 31a ust. 2 pkt 9, 

od 20 września 2013 r. art. 31a ust. 

1 pkt 9 ustawy o podatku 

akcyzowym) 

x x x 63 63 BD 

9. 

Wyroby gazowe
176

 zużywane do 

przewozu towarów i pasażerów 

koleją (art. 31b ust. 1 pkt 1 ustawy 

o podatku akcyzowym) 

x x x x BD BD 

10. 

Biokomponenty przeznaczone do 

paliw ciekłych lub biopaliw 

ciekłych (§ 11 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia w sprawie zwolnień) 

0 0 0  x x x 

11. 

Paliwa z zawartością 

biokomponentów (art. 89 ust. 1 pkt 

3 i 7 ustawy o podatku akcyzowym 

w brzmieniu obowiązującym od 15 

października 2009 r., wcześniej § 11 

rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie 

zwolnień od podatku akcyzowego 

(Dz. U. z 2009 nr 32 poz. 228 ze 

zm.). Wcześniej § 12 

rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 

z 2004 r. nr 97 poz. 966 ze zm.). 

1 048 1 143 357
177

 x x x 

12. 

Biokomponenty stanowiące 

samoistne paliwo (art. 89 ust. 1 pkt 

8 ustawy o podatku akcyzowym) 

183 273 121
178

 x x x 

13. Energia elektryczna (art. 30 ust. 1, 126 196 185 225 239 318 

                                                 
175

 Dane za 2012 r. i 2013 r. stanowią wartości szacunkowe. Wartość preferencji dotycząca wyrobów węglowych jest przyjęta do 

celów analitycznych z 2012 r. 
176

 Zwolnienia dotyczą okresu listopad-grudzień 2013 r. 
177

 Dane te dotyczą okresu styczeń-kwiecień 2011 r. tj. okresu, w którym zwolnienie to obowiązywało. 
178

 Dane te dotyczą okresu styczeń-kwiecień 2011 r. tj. okresu, w którym zwolnienie to obowiązywało. 
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art. 30 ust. 7 ustawy o podatku 

akcyzowym) 

14. 

Olej opałowy do prób silników dla 

morskich jednostek pływających 

(art. 32 ust. 1a ustawy o podatku 

akcyzowym) 

x 0 0 0 x x 

5. INNE 

15. 

Zwolnienie dla oleju smarowego 

(§10 pkt 2, od 1 marca 2013 r. §6 

pkt 2 rozporządzenia w sprawie 

zwolnień) 

51 106 102 93 98 118 

16. 

Zwolnienie w podróży (§20, od 1 

marca 2013 r. §16 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie zwolnień)  

1 1 1 1 1 4 

17. 

Wyroby akcyzowe poddane 

zniszczeniu (§21 ust. 1, od 1 marca 

2013 r. §17 rozporządzenia 

w sprawie zwolnień) 

110 26 127 122 82 199 

18. 

Inne zwolnienia dotyczące wyrobów 

energetycznych (§7, §10 pkt 1 i 3, 

od 1 marca 2013 r. §3, §6 pkt 1 i 3 

rozporządzenia w sprawie zwolnień) 

46 19 9 8 6 14 
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V .  P r e f e r e n c j e  p o d a t k o w e  w  p o d a t k a c h  l o k a l n y c h  

 

V. Preferencje podatkowe w podatkach lokalnych
179

 

Nr Opis  Wartość preferencji 

    (mln zł) 

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. GOSPODARKA 

1. 

Specjalne strefy ekonomiczne (art. 

10 ustawy o zmianie ustawy 

o SSE)
180

 

- - - - - - 

RAZEM 0 0 0 0 0 0 

2. ROLNICTWO 

2. 

Zwolnienie dla budynków 

gospodarczych lub ich części 

położonych na gruntach 

gospodarstw rolnych, służących 

wyłącznie działalności rolniczej (art. 

7 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych) 

1 591 1 616 1 807 1 772 1 843 1 859 

3. 

Zwolnienie dla budynków i budowli 

zajętych przez grupę producentów 

rolnych (art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych) 

BD 40 42 5 5 5 

4. 

Obniżona stawka dla budynków lub 

ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c 

ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych) 

10 10 10 12 13 13 

5. 

Zwolnienie dla użytków rolnych 

klasy V, VI i VIz oraz gruntów 

zadrzewionych i zakrzewionych: 

            

a 

Zwolnienie dla użytków rolnych 

klasy V, VI i VIz (art. 12 ust. 1 pkt 1 

ustawy o podatku rolnym) 

183 112 124 244 249 228 

b 

Zwolnienie gruntów zadrzewionych 

i zakrzewionych ustanowione na 

użytkach rolnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 

ustawy o podatku rolnym) 

BD BD BD BD BD BD 

6. 
Zwolnienie dla gruntów objętych 

melioracją (art. 12 ust. 1 pkt 3 
0 0 0 0 0 0 

                                                 
179

 Wartość poszczególnych preferencji oszacowano na podstawie: danych Głównego Urzędu Statystycznego, właściwych resortów 

i instytucji oraz informacji przekazanych przez gminy w badaniu ankietowym. Szacując preferencje w podatku od nieruchomości 

zastosowano przeciętne stawki tego podatku stosowane w gminach nieróżnicujących stawek tego podatku w 2012 r. po ich 

waloryzacji wskaźnikiem inflacji, lub zwaloryzowano o wskaźnik inflacji dane podane przez gminy i instytucje za 2012 r. 

W przypadku podatku rolnego i leśnego zastosowano ustawowe stawki tych podatków lub przeszacowano dane wskaźnikiem zmiany 

stawki w 2014 r. w stosunku do 2012 r. W tabeli oddzielnymi przypisami wyróżniono preferencje rekompensowane gminom oraz 

wartości preferencji wynikające ze sprawozdawczości budżetowej gmin. 
180

 Zwolnienie jest rekompensowane gminom z budżetu państwa: w 2009 r. w wysokości 14 mln zł, w 2010 r. w wysokości 16 mln 

zł, w latach 2011-2012 w wysokości ok. 15 mln zł, w roku 2013 w wysokości 14,2 mln zł, w roku 2014 r. 13,7 mln zł. 
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ustawy o podatku rolnym) 

7. 

Zwolnienie dla gruntów 

przeznaczonych na utworzenie 

nowego gospodarstwa rolnego lub 

powiększenie już istniejącego do 

powierzchni do 100 ha (art. 12 ust. 1 

pkt 4 ustawy o podatku rolnym) 

BD 36 40 39 40 36 

8. 

Zwolnienie dla gruntów powstałych 

z zagospodarowania nieużytków 

(art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy 

o podatku rolnym) 

0 0 0 0 0 0 

9. 

Zwolnienie dla gruntów rolnych 

otrzymanych w drodze wymiany lub 

scalenia (art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy 

o podatku rolnym) 

0 0 0 1 1 1 

10. 

Zwolnienie dla użytków rolnych na 

których zaprzestano produkcji rolnej 

(art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy 

o podatkach rolnym) 

65 0 0 0 0 0 

11. 
Ulga inwestycyjna (art. 13 ust. 1 

ustawy o podatku rolnym)  
53 33 36 48 50 45 

12. 
Ulga żołnierska (art. 13a ust. 1 i 2 

ustawy o podatku rolnym) 
0 0 - - - - 

13. 

Ulgi dla gruntów położonych na 

terenach podgórskich i górskich (art. 

13b ust. 1 ustawy o podatku rolnym)  

BD 15 17 33 34 31 

14. 

Ulga związana z wystąpieniem 

klęski żywiołowej (art. 13c ust. 1 

ustawy o podatku rolnym)
181

  

 - - - - - - 

15. 
Ulgi po okresie zwolnienia (art. 12 

ust. 6 ustawy o podatku rolnym) 
 BD 12 14 14 14 13 

16. 

Uprawnienie rad gmin do obniżania 

ceny skupu żyta stanowiącej 

podstawę obliczania stawek podatku 

rolnego (art. 6 ust. 3 ustawy 

o podatku rolnym)
182

 

433 40 78 692 652 466 

3. ZATRUDNIENIE 

17. 

Zwolnienie dla prowadzących 

zakłady pracy chronionej oraz 

zakłady aktywności zawodowej:
183

 

            

a 

Zwolnienie na podstawie art. 7 ust. 2 

pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych. 

- - - 

- - - 
b 

Zwolnienie na podstawie art. 12 ust. 

2 pkt 4 ustawy o podatku rolnym. 
0 - - 

c 
Zwolnienie na podstawie art. 7 ust. 2 

pkt 4 ustawy o podatku leśnym. 
0 - - 

                                                 
181

 W latach 2009-2014 nie ogłoszono stanu klęski żywiołowej. 
182

 Dane sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. 
183

 Zwolnienie rekompensowane przez PFRON w łącznej wysokości: w 2009 r. - 165 mln zł, w 2010 r. - 167 mln zł, w 2011 r. - 32 

mln zł, w 2012 r. - 44 mln zł, w 2013 r. – 50 mln zł, a w 2014 r. w wysokości 51 mln zł. 
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4. EDUKACJA NAUKA KULTURA SPORT 

18. 

Zwolnienie dla nieruchomości lub 

ich części na potrzeby prowadzenia 

przez stowarzyszenia statutowej 

działalności wśród dzieci 

i młodzieży w zakresie oświaty, 

wychowania, nauki, techniki, 

kultury fizycznej i sportu (art. 7 

ust.1 pkt 5 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych) 

14 16 16 17 18 18 

19. 
Zwolnienie dla uczelni i placówek 

naukowych PAN: 
            

a 

Zwolnienie uczelni (art. 7 ust. 2 pkt 

1 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych) 

BD 69 72 81 85 85 

b 
Zwolnienie uczelni (art. 12 ust. 2 pkt 

1 ustawy o podatku rolnym) 
BD 1 1 2 2 2 

c 
Zwolnienie uczelni (art. 7 ust. 2 pkt 

1 ustawy o podatku leśnym) 
BD 0 1 0 0 0 

d 

Zwolnienie instytutów naukowych 

i pomocniczych jednostek 

naukowych PAN(art. 7 ust. 2 pkt 3 

ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych) 

46 3 4 4 4 4 

e 

Zwolnienie instytutów naukowych 

i pomocniczych jednostek 

naukowych PAN (art. 12 ust. 2 pkt 3 

ustawy o podatku rolnym) 

0 0 0 0 0 0 

f 

Zwolnienie instytutów naukowych 

i pomocniczych jednostek 

naukowych PAN (art. 7 ust. 2 pkt 3 

ustawy o podatku leśnym) 

0 0 0 0 0 0 

20. Zwolnienie dla szkół:             

a 

Zwolnienie publicznych 

i niepublicznych jednostek 

organizacyjnych objętych systemem 

oświaty oraz prowadzących je 

organów, w zakresie nieruchomości 

zajętych na działalność oświatową 

(art. 7 ust. 2 pkt 2 o podatkach 

i opłatach lokalnych) 
171 176 205 200 209 210 

b 

Zwolnienie publicznych 

i niepublicznych jednostek 

organizacyjnych objętych systemem 

oświaty oraz prowadzących je 

organów, w zakresie gruntów 

zajętych na działalność oświatową 

(art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy 

o podatku rolnym) 
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c 

Zwolnienie publicznych 

i niepublicznych jednostek 

organizacyjnych objętych systemem 

oświaty oraz prowadzących je 

organów, w zakresie lasów zajętych 

na działalność oświatową (art. 7 ust. 

2 pkt 2 ustawy o podatku leśnym) 

21. 

Zwolnienia dla gruntów 

i budynków wpisanych do rejestru 

zabytków oraz muzeów: 

            

a 

Zwolnienie gruntów i budynków 

wpisanych indywidualnie do rejestru 

zabytków, pod warunkiem ich 

utrzymania i konserwacji, zgodnie 

z przepisami o ochronie zabytków, 

z wyjątkiem części zajętych na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej (art.7 ust.1 pkt 6 

ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych) 

BD 50 52 54 56 57 

b 

Zwolnienie gruntów wpisanych do 

rejestru zabytków, pod warunkiem 

ich zagospodarowania i utrzymania 

zgodnie z przepisami o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami 

(art.12 ust.1 pkt 11 ustawy 

o podatku rolnym) 

BD 0 0 0 0 0 

c 

Zwolnienie gruntów i budynków we 

władaniu muzeów rejestrowanych 

(art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych) 

4 11 11 8 8 8 

22. 
Instytuty i centra badawczo -

rozwojowe:
184

 
            

a 

Zwolnienie instytutów badawczych 

(art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych) 

BD 17 18 12 13 13 

b 

Zwolnienie instytutów badawczych 

(art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy 

o podatku rolnym) 

BD 2 2 3 3 3 

c 

Zwolnienie instytutów badawczych 

(art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku 

leśnym). 

BD 0 0 0 0 0 

d 

Zwolnienie przedsiębiorców 

o statusie centrum badawczo-

rozwojowego (art. 7 ust. 2 pkt 5a 

ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych). 
1 - - - - - 

e 
Zwolnienie przedsiębiorców 

o statusie centrum badawczo-

                                                 
184

 Zwolnienie rekompensowane gminom z budżetu państwa w latach 2009-2012 w wysokości ok. 1 mln zł, w roku 2013 

w wysokości 1,5 mln zł, a w 2014 r. w wysokości 1,4 mln zł. 
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rozwojowego (art. 12 ust. 2 pkt 5a 

ustawy o podatku rolnym). 

f 

Zwolnienie przedsiębiorców 

o statusie centrum badawczo-

rozwojowego (art. 7 ust. 2 pkt 6 

ustawy o podatku leśnym). 

5. ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO, KOŚCIOŁY, ORGANIZACJE 

SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE 

23. 

Zwolnienie z opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości, 

nieruchomości lub ich części 

należących do Kościołów 

i związków wyznaniowych 

działających w Polsce na podstawie 

ustawy o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania oraz na 

podstawie odrębnych ustaw 

o stosunku Państwa do kościołów 

i związków wyznaniowych 

działających w Rzeczpospolitej 

Polskiej tj.: Kościoła Katolickiego, 

Kościoła Zielonoświątkowego, 

Kościoła Starokatolickiego 

Mariawitów, Kościoła Katolickiego 

Mariawitów, gmin wyznaniowych 

żydowskich, Kościoła 

Polskokatolickiego, Kościoła 

Adwentystów Dnia Siódmego, 

Kościoła Chrześcijan Baptystów, 

Kościoła Ewangelicko-

Metodystycznego, Kościoła 

Ewangelicko-Reformowanego, 

Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego, Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła 

Prawosławnego. 

BD BD BD BD BD BD 

24. 

Zwolnienie dla nieruchomości 

zajętych przez organizacje pożytku 

publicznego (art. 7 ust. 1 pkt 14 

ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych) 

BD 10 10 10 10 10 

6. ZDROWIE 

25. 

Obniżona stawka dla budynków lub 

ich części związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych w 

rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń (art. 5 

ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych) 

250 262 306 304 322 337 

7. SOCJALNE 
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26. 

Zwolnienie dla ogrodów 

działkowych i działek 

przyzagrodowych: 

            

a 

Zwolnienie dla Polskiego Związku 

Działkowców (art. 12 ust. 2 pkt 6 

ustawy o podatku rolnym). 

6 4 4 8 8 7 

b 

Zwolnienie dla Polskiego Związku 

Działkowców (art. 7 ust. 2 pkt 6 

ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych) 

c 

Zwolnienie budynków położonych 

na terenie rodzinnych ogrodów 

działkowych (art. 7 ust.1 pkt 12 

ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych) 

106 120 125 117 121 181 

d 

Zwolnienie gruntów stanowiących 

działki przyzagrodowe członków 

rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych, którzy spełniają 

jeden z warunków: 

a) osiągnęli wiek emerytalny, 

b) są inwalidami zaliczonymi do I 

albo II grupy, 

c) są niepełnosprawnymi 

o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, są 

osobami całkowicie niezdolnymi do 

pracy w gospodarstwie rolnym albo 

niezdolnymi do samodzielnej 

egzystencji (art. 7 ust. 1 pkt 11 

ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych) 

BD 0 0 0 0 0 

e 

Zwolnienie gruntów stanowiących 

działki przyzagrodowe członków 

rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych, którzy: 

a) osiągnęli wiek emerytalny, 

b) są inwalidami zaliczonymi do 

I albo II grupy, 

c) są niepełnosprawnymi 

o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, są 

osobami całkowicie niezdolnymi do 

pracy w gospodarstwie rolnym albo 

niezdolnymi do samodzielnej 

egzystencji (art. 12 ust. 1 pkt 12 

ustawy o podatku rolnym). 

BD 0 0 0 0 0 

8. TRANSPORT I OCHRONA ŚRODOWISKA 

27. 

Zwolnienie budowli kolejowych 

i zajętych pod nie gruntów (art. 7 

ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych) 

985 1 262 1 106 993 995 1 032 
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28. 

Czasowe zwolnienie gruntów, 

budynków i budowli pozostałych po 

likwidacji linii kolejowych (art. 7 

ust. 1a ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych) 

4 4 3 5 6 7 

29. 

Zwolnienie budowli 

infrastruktury portowej i zajętych 

pod nie gruntów: 

            

a 

Zwolnienie budowli infrastruktury 

portowej, budowli infrastruktury 

zapewniającej dostęp do portów 

i przystani morskich oraz zajętych 

pod nie gruntów (art. 7 ust.1 pkt 2 

ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych) 

40 44 16 48 48 48 

b 

Zwolnienie gruntów, które znajdują 

się w posiadaniu podmiotu 

zarządzającego portem lub 

przystanią morską (art.7 ust.1 pkt 2a 

ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych) 

2 2 0 0 0 0 

30. 

Zwolnienie budynków, budowli 

i zajętych pod nie gruntów na 

obszarze części lotniczych lotnisk 

użytku publicznego (art. 7 ust. 1 pkt 

3 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych). 

42 47 48 57 78 85 

31. 

Zwolnienie dla inwestycji 

drogowych (art. 22 ustawy z 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg 

publicznych) 

15 23 28 7 15 13 

32. 

Zwolnienie dla nieruchomości 

w parkach i rezerwatach przyrody 

(art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych)
185

. 

- - - - - - 

33. 
Zwolnienie użytków 

ekologicznych: 
            

a 

Zwolnienie użytków ekologicznych 

(art. 7 ust.1 pkt 10 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych). 

68 72 90 92 96 99 b 

Zwolnienie użytków ekologicznych 

(art. 12 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku 

rolnym). 

c 

Zwolnienie użytków ekologicznych 

(art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku 

leśnym). 

34. Zwolnienie dla lasów 92 82 86 101 102 94 

                                                 
185

 Zwolnienie to jest rekompensowane gminom z budżetu państwa w latach 2009-2010 w wysokości 7 mln zł, w 2011 r. 

w wysokości 4 mln zł, w 2012 r. w wysokości blisko 5 mln zł, w 2013 r. i 2014 r. w wysokości 6 mln zł. 
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z drzewostanem w wieku do lat 40 

(art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku 

leśnym) 

35. 

Zwolnienie dla lasów wpisanych 

indywidualnie do rejestru zabytków 

(art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 

leśnym). 

BD 0 0 0 0 0 

36. 

Obniżona stawka dla lasów 

wchodzących w skład rezerwatów 

i parków narodowych (art. 4 ust 3 

ustawy o podatku leśnym) 

60 56 64 71 79 73 

37. 

Uprawnienie rad gmin do obniżania 

ceny sprzedaży drewna (art. 4 ust. 5 

ustawy o podatku leśnym)
186

 

2 1 2 3 2 1 

9. INNE 

38. 

Grunty pod jeziorami i sztucznymi 

zbiornikami (art. 7 ust. 1 pkt 8a 

ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych)
187

 

1 - - - - - 

39. 
Wały ochronne i zajęte pod nie 

grunty: 
            

a 

Zwolnienie budowli wałów 

ochronnych, gruntów pod wałami 

ochronnymi i położonych 

w międzywałach, z wyjątkiem 

zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej przez inne 

podmioty niż spółki wodne, ich 

związki oraz związki wałowe (art. 7 

ust. 1 pkt 9 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych) 

26 27 33 33 34 35 

b 

Zwolnienie gruntów pod wałami 

przeciwpowodziowymi i gruntów 

położonych w międzywałach (art. 12 

ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku 

rolnym) 

40. 

Zwolnienie dla gruntów zajętych 

przez zbiorniki wody służące do 

zaopatrzenia ludności w wodę 

(art.12 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku 

rolnym) 

BD 0 0 0 0 0 

41. 

Grunty położone w pasie drogi 

granicznej (art. 12 ust. 1 pkt 2 

ustawy o podatku rolnym) 

1 0 0 1 1 1 

42. 

Zwolnienie dla nieużytków (art. 7 

ust. 1 pkt 10 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych) 

975 1 012 1 248 1 245 1 287 1 296 

                                                 
186

 Dane sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. 
187

 Zwolnienie rekompensowane gminom przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2009-2010 

w wysokości 1,6 mln zł, w 2011 r. w wysokości 1,5 mln zł, a w 2012 r. 1,4 mln zł, a w 2013 r. w wysokości 1,5 mln zł, w 2014 r. 

w wysokości 1,6 mln zł. 
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43. 

Zwolnienie dla gruntów 

zadrzewionych oraz gruntów 

zakrzewionych (art. 7 ust. 1 pkt 10 

ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych) 

492 536 689 703 756 788 

44. 

Zwolnienie budynków 

gospodarczych lub ich części 

służących działalności leśnej 

rybackiej oraz zajęte na 

prowadzenie działów specjalnych 

produkcji rolnej (art. 7 ust 1 pkt 4 

lit. a i c ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych) 

BD BD BD BD BD BD 

45. 
Zwolnienia uchwalane przez rady 

gmin:
188

 
            

a 
Zwolnienie (art. 7 ust. 3 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych) 
596 632 683 718 780 761 

b 
Zwolnienia i ulgi (art. 13e ustawy 

o podatku rolnym) 
3 2 2 4 3 3 

c 
Zwolnienie (art. 7 ust. 3 ustawy 

o podatku leśnym) 
0 0 0 0 0 0 

 

                                                 
188

 Dane sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. 


