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Idea powstania i sposób korzystania z publikacji.  

Niniejsza publikacja powstała z myślą o ułatwieniu rozpoznania wszystkich zmian 

wprowadzonych przez tzw. Polski Ład (ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105)). Czytelność ustawy nowelizującej, która w 

wielu miejscach stanowi jedynie wskazanie numeru uchylanej jednostki redakcyjnej przepisu, 

nie pozwala na szybkie rozpoznanie zmian bez sięgania do treści uchylanego przepisu.   

Wielokrotnie przepis nowelizujący Polskiego Ładu stanowi, że wskazana jednostka przepisu, 

np. ustęp lub punkt otrzymuje konkretne brzmienie. W tym miejscu przytaczany jest przez 

ustawodawcę często cały akapit. W takiej sytuacji, bez sięgania do treści zmienianego przepisu 

i porównania go wyraz po wyrazie, nie jest możliwe szybkie rozpoznanie zmian. Niestety 

wielokrotnie w ustawie przytaczany jest cały obszerny akapit, który otrzymuje nowe brzmienie, 

podczas gdy okazuje się, że zmianie uległo jedno słowo bądź znak interpunkcyjny i słowo. Jest 

tak np. w art. 2 pkt 27 lit. f tiret pierwsze Polskiego Ładu, który zmienia punkt 2 w ustępie 11 

w art. 12 ustawy CIT. Polecenie nowelizujące stanowi, że:  

„pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)      wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego 

udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na 

podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej, oraz”,”. 

Okazuje się jednak, że zmianie ulega jedynie ostatni znak interpunkcyjny (kropka), a w jej 

miejsce pojawia się przecinek i wyraz „oraz”. Cały ten zabieg służyć miał zachowaniu stylistyki 

przy dodaniu kolejnych punktów 3 i 4. O ileż jednak czytelniej wyglądałaby ustawa 

nowelizująca, gdyby w wielu jej miejscach zamiast przytaczania nowego brzmienia całej 

jednostki redakcyjnej zapisać np. „Kropkę zastępuje się wyrażeniem „ , oraz” ”. Czytelnik 

ustawy już w tym miejscu wiedziałby, że nie jest to zmiana istotna, a jedynie przystosowująca 

do niżej zapisanych zmian.  

By zatem czytelność wszystkich zmian była jak największa, w niniejszej publikacji 

uwzględniono wszystkie polecenia nowelizujące i ujęto je w tabelach. Publikacja nie stanowi 

komentarza do zmian, lecz stanowi materiał porównawczy pomiędzy redakcją 

dotychczasowych i nowych przepisów.  

Każda tabela jest ponumerowana i zawiera informacje o dacie wejścia w życie. Należy jednak 

pamiętać o przepisach przejściowych, które zostały zawarte w końcowej części publikacji i 

podzielone na przepisy przejściowe dotyczące poszczególnych ustaw. 

Po lewej stronie tabeli zawarto dotychczasowe brzmienie wraz z nanoszonymi w wyniku 

nowelizacji zmianami. Po prawej stronie wpisano natomiast finalny kształt przepisu. Np. 

dotychczasowe brzmienie nowe brzmienie od 01.01.2022 

Art. 5a pkt 30 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
(…) 
30) kapitale zakładowym – oznacza to również 
kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej kapitał 
podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c 
i d, oraz wartość wkładów wspólników w spółce 
komandytowej i spółce jawnej będącej 
podatnikiem podatku dochodowego od osób 

Art. 5a pkt 30 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
(…) 
30) kapitale zakładowym – oznacza to również 
kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej oraz 
kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 
28 lit. c–e; 
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prawnych oraz kapitał podstawowy spółki, o 
której mowa w pkt 28 lit. c–e; 

 

Jeśli wprowadzany przepis nie miał dotychczas swojego odpowiednika i stanowi nową 

regulację, po lewej stronie widnieje adnotacja o braku dotychczasowego brzmienia. Gdy zaś 

przepis jest uchylany, po prawej stronie, w finalnej treści przepisu widnieje informacja o 

uchyleniu.  Np. 

dotychczasowe 
brzmienie 

nowe brzmienie od 01.01.2022 

brak 
 

Art. 5a pkt 14a 
lekroć w ustawie jest mowa o: 
(…) 
14a)  alternatywnej spółce inwestycyjnej – oznacza to alternatywną spółkę 
inwestycyjną, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 i 1595); 

Natomiast jeśli w wyniku nowelizacji przepis jest uchylany, po lewej stronie przytaczana jest 

jego treść wraz z konsekwentnym oznaczeniem kolorystycznym, zaś po prawej informacja o 

uchyleniu. Np. 

 
dotychczasowe brzmienie nowe brzmienie 

od 01.01.2022 

Art. 6 ust. 4a 
4a. Zasada i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 4, mają 
zastosowanie również do osób, o których mowa w art. 3 ust. 2a, samotnie 
wychowujących w roku podatkowym dzieci, jeżeli łącznie spełniają następujące 
warunki: 

1) mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 
innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
albo w Konfederacji Szwajcarskiej; 

2) osiągnęły podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75% 
całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym; 

3) udokumentowały certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla 
celów podatkowych. 

uchylony 

 

 

W końcowej części publikacji znajduje się wykaz jednostek redakcyjnych, które w zmienianych 

przez Polski Ład ustawach są jakkolwiek zmieniane, dodawane lub uchylane. Wykaz ten może 

stanowić swojego rodzaju pomoc w szybkim ustaleniu czy przepis będący podstawą działań 

jest przedmiotem nowelizacji wynikającej z Polskiego Ładu. 

Wykaz wskazuje, które z jednostek redakcyjnych zostały jakkolwiek modyfikowane (również 

w zakresie daty wejścia) przez jedną z trzech nowelizacji uchwalonych przez Parlament 

w grudniu 2021 roku.  
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Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(PIT) 

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych została 

znowelizowana przez art. 1 Polskiego Ładu.  

1. 
dotychczasowe 
brzmienie 

nowe brzmienie od 01.01.2022 

brak 
 

Art. 5a pkt 14a 
lekroć w ustawie jest mowa o: 
(…) 
14a)  alternatywnej spółce inwestycyjnej – oznacza to alternatywną spółkę 
inwestycyjną, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 i 1595); 

2.  
dotychczasowe brzmienie nowe brzmienie od 01.01.2022 

Art. 5a pkt 30 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
(…) 
30) kapitale zakładowym – oznacza to również 
kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej kapitał 
podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c 
i d, oraz wartość wkładów wspólników w spółce 
komandytowej i spółce jawnej będącej 
podatnikiem podatku dochodowego od osób 
prawnych oraz kapitał podstawowy spółki, o 
której mowa w pkt 28 lit. c–e; 

Art. 5a pkt 30 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
(…) 
30) kapitale zakładowym – oznacza to również 
kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej oraz 
kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 
28 lit. c–e; 

3. 
dotychczasowe brzmienie nowe brzmienie od 01.01.2022 

Art. 5a pkt 33d lit. b i c 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
(…) 
33d) rzeczywistym właścicielu - oznacza to 
podmiot, który spełnia łącznie następujące 
warunki: 

a) otrzymuje należność dla własnej 
korzyści, w tym decyduje samodzielnie 
o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko 
ekonomiczne związane z utratą tej 
należności lub jej części, 

b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, 
powiernikiem lub innym podmiotem 
zobowiązanym prawnie lub faktycznie 
do przekazania całości lub części 
należności innemu podmiotowi, 

c) prowadzi rzeczywistą działalność 
gospodarczą w kraju miejsca 
zamieszkania - w przypadku należności 
uzyskiwanych, jeżeli należności są 
uzyskiwane w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, przy czym 
przy ocenie, czy podmiot prowadzi 
rzeczywistą działalność gospodarczą, 
przepis art. 30f ust. 20 stosuje się 
odpowiednio uwzględnia się charakter 
oraz skalę działalności prowadzonej 

Art. 5a pkt 33d lit. b i c 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
(…) 
33d) rzeczywistym właścicielu - oznacza to 
podmiot, który spełnia łącznie następujące 
warunki: 

a) otrzymuje należność dla własnej 
korzyści, w tym decyduje samodzielnie 
o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko 
ekonomiczne związane z utratą tej 
należności lub jej części, 

b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, 
powiernikiem lub innym podmiotem 
zobowiązanym do przekazania całości 
lub części należności innemu 
podmiotowi, 

c) prowadzi rzeczywistą działalność 
gospodarczą w kraju miejsca 
zamieszkania, jeżeli należności są 
uzyskiwane w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, przy czym 
przy ocenie, czy podmiot prowadzi 
rzeczywistą działalność gospodarczą, 
uwzględnia się charakter oraz skalę 
działalności prowadzonej przez ten 
podmiot w zakresie otrzymanej 
należności; 



Michał Marek Kowalski – Polski Ład. Porównanie zmian  
 

      str. 8 

 

przez ten podmiot w zakresie 
otrzymanej należności; 

4. 
dotychczasowe brzmienie nowe brzmienie od 01.01.2022 

Art. 6 ust. 2 
2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi 
podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 
między którymi istnieje przez cały rok podatkowy 
wspólność majątkowa, pozostający w związku 
małżeńskim i we wspólności majątkowej: 

1) przez cały rok podatkowy albo 
2) od dnia zawarcia związku małżeńskiego 

do ostatniego dnia roku podatkowego – 
w przypadku gdy związek małżeński 
został zawarty w trakcie roku 
podatkowego 

– mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny 
wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, 
opodatkowani łącznie od sumy swoich 
dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 
1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez 
każdego z małżonków, kwot określonych w art. 
26, art. 26e i art. 26h pomniejszających dochód; 
w tym przypadku podatek określa się na imię 
obojga małżonków w podwójnej wysokości 
podatku obliczonego od połowy łącznych 
dochodów małżonków. 

Art. 6 ust. 2 
2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi 
podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 
pozostający w związku małżeńskim i we 
wspólności majątkowej: 

1) przez cały rok podatkowy albo 
2) od dnia zawarcia związku małżeńskiego 

do ostatniego dnia roku podatkowego – 
w przypadku gdy związek małżeński 
został zawarty w trakcie roku 
podatkowego 

– mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny 
wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, 
opodatkowani łącznie od sumy swoich 
dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 
1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez 
każdego z małżonków, kwot pomniejszających 
dochód; w tym przypadku podatek określa się 
na imię obojga małżonków w podwójnej 
wysokości podatku obliczonego od połowy 
łącznych dochodów małżonków. 

5. 
dotychczasowe brzmienie nowe brzmienie od 01.01.2022 

Art. 6 ust. 3a 
3a. Zasady i sposób opodatkowania, o których 
mowa w ust. 2 i 3, mają zastosowanie również 
do: 

1) małżonków, którzy mają miejsce 
zamieszkania dla celów podatkowych w 
innym niż Rzeczpospolita Polska 
państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego albo w Konfederacji 
Szwajcarskiej, 

2) małżonków, z których jeden podlega 
nieograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu w Rzeczypospolitej 
Polskiej a drugi ma miejsce 
zamieszkania dla celów podatkowych w 
innym niż Rzeczpospolita Polska 
państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego albo w Konfederacji 
Szwajcarskiej 

- jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody 
w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 
75% całkowitego przychodu osiągniętego przez 
oboje małżonków w danym roku podatkowym i 
udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce 
zamieszkania dla celów podatkowych; przepisy 
ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio. 

Art. 6 ust. 3a 
3a. Zasady i sposób opodatkowania, o których 
mowa w ust. 2 i 3, mają zastosowanie również 
do: 

1) małżonków, którzy mają miejsce 
zamieszkania dla celów podatkowych w 
innym niż Rzeczpospolita Polska 
państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego albo w Konfederacji 
Szwajcarskiej, 

2) małżonków, z których jeden podlega 
nieograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu w Rzeczypospolitej 
Polskiej a drugi ma miejsce 
zamieszkania dla celów podatkowych w 
innym niż Rzeczpospolita Polska 
państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego albo w Konfederacji 
Szwajcarskiej 

- jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody 
w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 
75% całkowitego przychodu osiągniętego przez 
oboje małżonków w danym roku podatkowym i 
udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce 
zamieszkania dla celów podatkowych; przepis 
ust. 8 stosuje się odpowiednio. 


