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c) przedsi biorstwa w spadku.

Zwolnienie przys uguje niezale nie od liczby zawartych umów, a tym samym 
nie ma tu równie  ograniczenia co do liczby p atników (podmiotów), od których 
podatnik uzyskuje przychody. Jednak e w takim przypadku problem stanowi okre-
lenie momentu, w którym zostanie przekroczona kwota 85.528 z . 

Wed ug art. 21 ust. 39 ustawy o pdof przy obliczaniu kwoty przychodów pod-
legaj cych zwolnieniu od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 nie uwzgl dnia si  
przychodów podlegaj cych opodatkowaniu zrycza towanym podatkiem docho-
dowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, 
od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru 
podatku.

W zwi zku z tym przedmiotowe zwolnienie nie ma zastosowania do przy-
chodów z:
•  umów zlecenia zawartych z osob  fizyczn  nieprowadz c  dzia alno ci gospo-

darczej,
•  pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej, w tym z umów zlecenia zawieranych 

w ramach tej dzia alno ci,
•  umów o dzie o,
•  umów o zarz dzanie przedsi biorstwem, kontraktów mened erskich lub umów 

o podobnym charakterze, w tym z tego rodzaju umów zawieranych w ramach 
prowadzonej dzia alno ci gospodarczej.

Zwolnienie nie obejmuje tak e przychodów opodatkowanych zrycza towanym 
podatkiem, o których jest mowa w:
•  art. 30 ust. 1 ustawy o pdof, w tym:

a) z umów zlecenia z zawartych z osob  nieb d c  pracownikiem p atnika, gdy 
kwota nale no ci nie przekracza 200 z ; do tych przychodów nadal stosuje 
si  zrycza towan  stawk  17% (pkt 5a),

b) z tytu u odpraw lub odszkodowa  za skrócenie okresu wypowiedzenia umo-
wy o prac , podlegaj cych opodatkowaniu stawk  70% (pkt 16);

• art. 29 ust. 1 ustawy o pdof, w tym z umów zlecenia zawartych przez nierezy-
dentów.

Zwolnienie jest limitowane, a limit dotyczy wysoko ci przychodów. 
Poniewa  przepisy powy szego zwolnienia wesz y w ycie 1 sierpnia 2019 r., 

limit  jest on ni szy w 2019 r. i wynosi 35 636,67 z  i b dzie mia  zastosowanie do 
przychodów uzyskanych od tego dnia. 

Od 1 stycznia 2020 r. roczny limit b dzie wynosi  85 528 z  i dotyczy  b dzie  
przychodów cznie z wszystkich tytu ów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 148 
ustawy o pdof.

Zgodnie z tre ci  art. 12 ust. 1 ustawy o pdof Za przychody ze stosunku s u bo-
wego, stosunku pracy, pracy nak adczej oraz spó dzielczego stosunku pracy uwa-
a si  wszelkiego rodzaju wyp aty pieni ne oraz warto  pieni n  wiadcze  

w naturze b d  ich ekwiwalenty, bez wzgl du na ród o finansowania tych wyp at 
i wiadcze . Oznacza to, e zwolnienie obejmuje zarówno wiadczenia pieni ne, 
jak i niepieni ne, czyli przy wyliczaniu kwoty przychodu nale y równie  uwzgl d-
nia  warto  wiadcze  w naturze.

Przy obliczaniu limitu nie bierzemy pod uwag :

Przychody wolne od podatku
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• przychodów opodatkowanych zrycza towanym podatkiem dochodowym, bo-
wiem  przychody te, zgodnie z art. 29 ust. 6 i art. 30 ust. 10 ustawy o pdof, nie s  
obj te tym  zwolnieniem,

•  innych przychodów podlegaj cych opodatkowaniu (np. z umowy o dzie o, 
z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej),

•  przychodów zwolnionych od podatku na podstawie innych przepisów,
• przychodów, od których zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów 

Ordynacji podatkowej.

Zwolnienie przychodu z opodatkowania podatkiem dochodowym przys uguje 
do uko czenia 26 roku ycia. Decyduje wiek podatnika na moment uzyskania przy-
chodu.

Momentem uzyskania przychodu jest wed ug art. 11 ust. 1 ustawy o pdof dzie  
otrzymania przychodu lub postawienia go o dyspozycji podatnika. Je eli podatnik 
uzyska przychód przed uko czeniem 26 lat, to przychód ten korzysta ze zwolnienia 
pod warunkiem, e nie przekroczy  on kwoty limitu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 
pkt 148. Natomiast w przypadku gdy wyp ata nast pi po dniu 26 urodzin podatnika, 
to p atnik b dzie musia   obliczy  i pobra  zaliczk  na podatek dochodowy.

Wiek podatnika ustala si  uwzgl dniaj c pe n  dat  urodzenia czyli dzie , mie-
si c i rok, a nie tylko miesi c lub rok.

Przyk ad 1
Pracownik otrzyma  wynagrodzenie w dniu swoich 26 urodzin. Czy uzyskany przez 
niego przychód korzysta  b dzie ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych? 

Odpowied
Wyp ata wynagrodzenia w dniu 26 urodzin pracownika podlega  b dzie opo-

datkowaniu podatkiem dochodowym. Zgodnie z tre ci  art. 112 Kodeksu cywilnego 
termin oznaczony w tygodniach, miesi cach lub latach ko czy si  z up ywem dnia, 
który nazw  lub dat  odpowiada pocz tkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego 
dnia w ostatnim miesi cu nie by o – w ostatnim dniu tego miesi ca. Jednak e przy 
obliczaniu wieku osoby fizycznej termin up ywa z pocz tkiem ostatniego dnia.

W przypadku przychodów uzyskiwanych od 1.08.2019 r. do 31.12.2019 r. po-
datnicy mieli dwie mo liwo ci:
• zastosowa  zwolnienie dopiero w zeznaniu podatkowym, sk adanym za 2019 

rok, lub
• skorzysta  z niego ju  w trakcie roku, sk adaj c pracodawcy o wiadczenie, e 

uzyskane od niego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przy-
chody z tytu ów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, b d  
w ca o ci zwolnione z podatku na podstawie tego przepisu.
Pracodawca jako p atnik, otrzymuj c takie o wiadczenie, jest zwolniony z obo-

wi zku poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów, o których mowa 
w art. 21 ust. 1 pkt 148, chyba e przekroczy on kwot  zwolnion  z podatku 
(35 636,67 z ) lub pracownik uko czy 26 rok ycia. 

Od roku 2020 o wiadczenie takie nie b dzie potrzebne, bowiem pracodawca 
zatrudniaj c osob , która nie uko czy a 26 lat automatycznie nie b dzie pobiera  
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zaliczek na podatek dochodowy do momentu uko czenia przez ni  26 roku y-
cia lub przekroczenia kwoty 85 528 z . Podatnik mo e natomiast z o y  wniosek 
o niestosowanie zwolnienia. Wówczas p atnik b dzie potr ca  i wp aca  do zalicz-
ki na ogólnych zasadach. 

Przychody obj te zwolnieniem z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 
updof, nie zosta y zwolnione ze sk adek na obowi zkowe ubezpieczenia spo ecz-
ne i zdrowotne. 

2. Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów osi ganych 
 przez osoby prawne, które zosta y przeznaczone na ich 
 dzia alno  statutow  oraz dochody takich osób 
 prowadzone w szczególnych warunkach

W art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca 
przewidzia  zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodów osi ganych przez 
podmioty nieb d ce przedsi biorcami:
1) których celem statutowym jest dzia alno  naukowa, naukowo-techniczna, 

o wiatowa, w tym równie  polegaj ca na kszta ceniu studentów, kulturalna, 
w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony rodowiska, wspierania inicjatyw 
spo ecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz za-
opatrzenia wsi w wod , dobroczynno ci, ochrony zdrowia i pomocy spo ecznej, 
rehabilitacji zawodowej i spo ecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w cz -
ci przeznaczonej na te cele;

2) dochody ko cielnych osób prawnych:
a) z niegospodarczej dzia alno ci statutowej; w tym zakresie ko cielne osoby 

prawne nie maj  obowi zku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez 
przepisy Ordynacji podatkowej, 

b) z pozosta ej dzia alno ci – w cz ci przeznaczonej na cele: kultu religijnego, 
o wiatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opieku cze 
oraz na konserwacj  zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwe-
stycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy ko cio ów oraz 
kaplic, adaptacj  innych budynków na cele sakralne, a tak e innych inwestycji 
przeznaczonych na punkty katechetyczne i zak ady charytatywno-opieku cze; 

3) dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Stra y Po arnej – w cz ci 
przeznaczonej na cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie maj  obo-
wi zku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji po-
datkowej;

4) dochody Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych 
– w cz ci przeznaczonej na cele statutowe, z wy czeniem dzia alno ci go-
spodarczej;

5)  dochody spó ek, których udzia owcami (akcjonariuszami) s  wy cznie organi-
zacje dzia aj ce na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a których ce-
lem statutowym jest dzia alno  wymieniona w pkt 4 – w cz ci przeznaczonej 
na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji; 

6) dochody organizacji po ytku publicznego, o których mowa w przepisach 
o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie – w cz ci przeznaczonej 
na dzia alno  statutow , z wy czeniem dzia alno ci gospodarczej; 
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Dzia alno  po ytku publicznego nie jest dzia alno ci  gospodarcz , w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsi biorców 
i mo e by  prowadzona jako dzia alno  nieodp atna lub jako dzia alno  od-
p atna. 
Dzia alno  po ytku publicznego mo e by  prowadzona przez:
•  organizacje pozarz dowe,
• osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia aj ce na podstawie przepisów 

o stosunku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku Pa stwa do innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania, je eli ich cele statutowe obej-
muj  prowadzenie dzia alno ci po ytku publicznego; 

• stowarzyszenia jednostek samorz du terytorialnego; 
• spó dzielnie socjalne; 
• spó ki akcyjne i spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  oraz kluby sporto-

we b d ce spó kami dzia aj cymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które nie dzia-
aj  w celu osi gni cia zysku oraz przeznaczaj  ca o  dochodu na realizacj  

celów statutowych oraz nie przeznaczaj  zysku do podzia u mi dzy swoich 
udzia owców, akcjonariuszy i pracowników.

W my l art. 8 ust. 1 ustawy o po ytku publicznym i wolontariacie, dzia alno-
ci  odp atn  po ytku publicznego jest: 

• dzia alno  prowadzona przez organizacje pozarz dowe i podmioty wymie-
nione w art. 3 ust. 3, w sferze zada  publicznych, o której mowa w art. 4, za 
które pobieraj  one wynagrodzenie; 

• sprzeda  wytworzonych towarów lub wiadczenie us ug w zakresie: 
a) rehabilitacji spo ecznej i zawodowej osób niepe nosprawnych na zasadach 

okre lonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych (Dz. U. z 2018 roku 
 poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354), lub 

b)  integracji i reintegracji zawodowej i spo ecznej osób zagro onych wyklucze-
niem spo ecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku 
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217) oraz ustawie z dnia 
27 kwietnia 2006 r. o spó dzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1205); 

• sprzeda  przedmiotów darowizny.

Przychód z dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego s u y wy cznie pro-
wadzeniu dzia alno ci po ytku publicznego. W my l art. 9 ust. 1 w/w ustawy 
dzia alno  odp atna po ytku publicznego organizacji pozarz dowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi dzia alno  gospodarcz , 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsi biorców, je eli: 
• wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do dzia-

alno ci danego rodzaju wy sze od tego, jakie wynika z kosztów tej dzia al-
no ci, lub 

• przeci tne miesi czne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytu u zatrudnienia 
przy wykonywaniu statutowej dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego, 
za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwaj cego 
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krócej ni  rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3 – krotno  
przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi biorstw og o-
szonego przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego za rok poprzedni. 

Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie si  wynagro-
dzenie z tytu u wiadczenia pracy lub us ug, niezale nie od sposobu nawi zania 
stosunku pracy lub rodzaju i tre ci umowy cywilnoprawnej z osob  fizyczn . 

Organizacja mo e jednocze nie prowadzi  odp atn  dzia alno  po ytku pu-
blicznego. Ustawa jednak zabrania aby odp atna dzia alno  po ytku publiczne-
go i dzia alno  gospodarcza nie dotyczy a tego samego przedmiotu dzia alno-
ci. Prowadzenie przez organizacje: 

• nieodp atnej dzia alno ci po ytku publicznego, 
• odp atnej dzia alno ci po ytku publicznego lub 
• dzia alno ci gospodarczej 
– wymaga rachunkowego wyodr bnienia tych form dzia alno ci w stopniu 
umo liwiaj cym okre lenie przychodów, kosztów i wyników ka dej z tych dzia-
alno ci, z zastrze eniem przepisów o rachunkowo ci.

Prawo do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, przy-
s uguje w przypadku gdy organizacje po ytku publicznego: 
• dzia aj  w sferze zada  publicznych okre lonych w art. 4 ust. 1, 
• nie prowadz  dzia alno ci gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsi biorców, 
• nie posiadaj  statusu organizacji po ytku publicznego, 
• osi gaj  przychody wy cznie z: 

a)  dzia alno ci nieodp atnej po ytku publicznego z tytu u sk adek cz on-
kowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów 
pochodz cych z ofiarno ci publicznej, 

b)  dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego z tytu u sprzeda y towarów 
i us ug, 

c)  tytu u sprzeda y, najmu lub dzier awy sk adników maj tkowych, 
d)  tytu u odsetek od rodków pieni nych na rachunkach bankowych lub ra-

chunkach w spó dzielczych kasach oszcz dno ciowo-kredytowych, pro-
wadzonych w zwi zku z wykonywan  dzia alno ci , w tym tak e odsetek 
od lokat terminowych oraz innych form oszcz dzania, przechowywania 
lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach, 

• w roku poprzedzaj cym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji 
przychodów i kosztów osi gn y przychody wy cznie z tytu ów, o których 
mowa w pkt 4, w wysoko ci nieprzekraczaj cej 100 000 z  

– je eli decyzj  w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów 
i kosztów podejmie organ zatwierdzaj cy w rozumieniu przepisów o rachunko-
wo ci.

O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów 
jednostka, w terminie do ko ca pierwszego miesi ca roku podatkowego, w któ-
rym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczyna-
j cych dzia alno , w terminie 30 dni od dnia rozpocz cia dzia alno ci, zawia-
damia naczelnika urz du skarbowego w a ciwego w sprawach opodatkowania 
podatkiem dochodowym. 
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7) dochody z tytu u prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe na podsta-
wie zezwolenia wydanego na mocy odr bnych przepisów; 

8) na zasadach wzajemno ci, dochody uzyskiwane z dzia alno ci gospodarczej 
prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez o rodki kulturalne 
pa stw obcych; 

9)  dotacje, subwencje, dop aty i inne nieodp atne wiadczenia, z zastrze eniem 
pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków zwi zanych 
z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we w asnym zakresie rodków 
trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych, od których dokonuje si  
odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m; 

10) dochody podmiotów zarz dzaj cych portami lub przystaniami morskimi 
w cz ci przeznaczonej na budow , rozbudow  i modernizacj  infrastruktury 
portowej oraz na realizacj  zada  okre lonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 
roku poz. 1933); 

11) dochody, z zastrze eniem ust. 4–6d, uzyskane z dzia alno ci gospodarczej pro-
wadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, 
o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 pa dziernika 1994 r. o specjal-
nych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482), przy czym wielko  
pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie mo e przekroczy  
wielko ci pomocy publicznej dla przedsi biorcy, dopuszczalnej dla obszarów 
kwalifikuj cych si  do uzyskania pomocy w najwi kszej wysoko ci, zgodnie 
z odr bnymi przepisami.

Stosownie do tre ci art. 17 ust. 1 pkt 34 wolne od podatku s  dochody, 
z zastrze eniem ust. 4–6d, uzyskane z dzia alno ci gospodarczej prowadzonej 
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym 
mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 pa dziernika 1994 r. o specjalnych strefach 
ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482), przy czym wielko  pomocy publicz-
nej udzielanej w formie tego zwolnienia nie mo e przekroczy  wielko ci pomocy 
publicznej dla przedsi biorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikuj cych si  
do uzyskania pomocy w najwi kszej wysoko ci, zgodnie z odr bnymi przepisami. 

Podkre li  nale y, i  powy sze zwolnienie przys uguje wy cznie z tytu u 
dochodów uzyskanych z dzia alno ci gospodarczej prowadzonej na terenie stre-
fy. Oznacza to, e:
1) je eli dany rodzaj (przedmiot) dzia alno ci gospodarczej nie jest wymieniony 

w zezwoleniu, to uzyskany z tej dzia alno ci dochód nie b dzie podlega zwol-
nieniu, 

2) w przypadku, gdy dany rodzaj dzia alno ci jest wymieniony w zezwoleniu 
ale prowadzony jest poza terenem strefy, wówczas równie  dzia alno  taka 
nie b dzie podlega a zwolnieniu.
Zgodnie z tre ci  art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych 

podstaw  do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustaw , jest 
zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej na terenie danej strefy 
uprawniaj ce do korzystania z pomocy publicznej.

Zezwolenie okre la przedmiot dzia alno ci gospodarczej oraz warunki doty-
cz ce w szczególno ci: 
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1) zatrudnienia przez przedsi biorc  przy prowadzeniu dzia alno ci gospodar-
czej na terenie strefy przez okre lony czas okre lonej liczby pracowników; 

2) dokonania przez przedsi biorc  na terenie strefy inwestycji o warto ci prze-
wy szaj cej okre lon  kwot ; 

3) terminu zako czenia inwestycji; 
4) maksymalnej wysoko ci kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich 

kosztów kwalifikowanych pracy; 
5) wymaga , okre lonych w przepisach ustawy, w przypadku, gdy inwestycja 

b dzie realizowana na gruntach stanowi cych w asno  lub u ytkowanie 
wieczyste podmiotów innych ni  wymienione w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

W my l art. 12 ust. 1 ustawy o sse dochody uzyskane z dzia alno ci gospo-
darczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, przez osoby praw-
ne lub osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodarcz  s  zwolnione od 
podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach okre lonych w przepisach 
o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku docho-
dowym od osób fizycznych. Zwolnienie to stanowi pomoc publiczn , przy czym 
wielko  tej pomocy nie mo e przekroczy  jej maksymalnej wielko ci okre lo-
nej w przepisach wydanych przez Rad  Ministrów. 

Rada Ministrów w przepisach wykonawczych okre la:
• przedmioty dzia alno ci gospodarczej, na które nie b dzie wydawane zezwo-

lenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1, 
• maksymaln  wielko  pomocy publicznej, któr  mo na udzieli  przedsi -

biorcy prowadz cemu dzia alno  gospodarcz  na terenie strefy na podsta-
wie zezwolenia,

• warunki udzielania pomocy publicznej przedsi biorcy prowadz cemu dzia-
alno  gospodarcz  na terenie strefy na podstawie zezwolenia,

• warunki uznawania wydatków za wydatki poniesione na inwestycj  na tere-
nie strefy, a tak e ich minimaln  wysoko , 

• koszty inwestycji uwzgl dniane przy obliczaniu wielko ci pomocy publicz-
nej dla przedsi biorców, którzy uzyskali zezwolenie,

• sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielko ci pomocy publicznej na 
dzie  uzyskania zezwolenia

- bior c pod uwag  konieczno  zapewnienia zgodno ci udzielonej pomocy 
z prawem Unii Europejskiej.

12) dochody zwi zków zawodowych, spo eczno-zawodowych organizacji rolni-
ków, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorz du gospodarczego 
rzemios a, spó dzielczych zwi zków rewizyjnych, organizacji pracodawców, 
partii politycznych, europejskich partii politycznych i europejskich fundacji poli-
tycznych, dzia aj cych na podstawie odr bnych przepisów – w cz ci przezna-
czonej na cele statutowe, z wy czeniem dzia alno ci gospodarczej; 

13)  dochody kó  gospody  wiejskich, dzia aj cych na podstawie ustawy z dnia 
9 listopada 2018 r. o ko ach gospody  wiejskich (Dz. U. poz. 2212), w cz ci 
przeznaczonej na cele statutowe, z wy czeniem dzia alno ci gospodarczej; 

14)  dochody spó dzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw 
budownictwa spo ecznego oraz samorz dowych jednostek organizacyjnych 
prowadz cych dzia alno  w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z go-
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spodarki zasobami mieszkaniowymi – w cz ci przeznaczonej na cele zwi zane 
z utrzymaniem tych zasobów, z wy czeniem dochodów uzyskanych z innej 
dzia alno ci gospodarczej ni  gospodarka zasobami mieszkaniowymi; 

Art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prze-
widuje zwolnienie z podatku dochodowego dochody spó dzielni mieszkanio-
wych i wspólnot mieszkaniowych. Prawo do zwolnienie przys uguje gdy spe -
nione s  cznie poni sze warunki: 
•  dochody musz  by  uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
•  dochody te musz  by  przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszka-

niowych.
Powy sze warunki musz  by  spe nione cznie.

Przez zasoby mieszkaniowe rozumie si :
• znajduj ce si  w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynale -

nymi do nich pomieszczeniami oraz wyposa enie techniczne, jak np. d wigi 
osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciep a, kot ownie i hydrofornie 
wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, 
gara e,

• pomieszczenia znajduj ce si  w budynku mieszkalnym lub poza nim, zwi -
zane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania 
osiedlowych budynków mieszkalnych, tj. budynki (pomieszczenia) admini-
stracji osiedlowej, kot ownie i hydrofornie wolno stoj ce, osiedlowe warszta-
ty (zak ady) konserwacyjno-remontowe,

• urz dzenia i uzbrojenie terenów, na których znajduj  si  w/w budynki: zbior-
niki – do y gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie cieków, ruroci gi 
i przewody sieci wodoci gowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciep owniczej, sie-
ci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle in ynieryjne (studnie itp.), sta-
cje transformatorowe, budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, 
chodniki), inne budowle i urz dzenia zwi zane z ukszta towaniem i zago-
spodarowaniem terenu, maj ce wp yw na prawid owe funkcjonowanie osie-
dlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie o wietleniowe, ogrodzenia).

Za przychody z zasobów mieszkaniowych mo na uzna  np.:
•  przychody uzyskane tytu u op at za umieszczenie urz dze  do odbioru 

i przesy ania sygna u telewizji kablowej, internetu i telefonii do sieci stano-
wi cych wyposa enie techniczne budynków mieszkalnych zaliczanych do 
zasobów mieszkaniowych (wy cznie u ytkownikom lokali mieszkalnych). 
Wymienione powy ej sieci telekomunikacyjne mieszcz  si  w poj ciu za-
sobów mieszkaniowych, gdy  s u  mieszka com jako infrastruktura tech-
niczna zasobów mieszkaniowych. Zasoby mieszkaniowe to bowiem nie tylko 
lokale mieszkalne, ale równie  pomieszczenia pozosta e i urz dzenia wcho-
dz ce w sk ad budynku mieszkalnego lub znajduj ce si  poza nim, a tak e 
sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, których istnienie jest niezb d-
ne dla prawid owego korzystania z mieszka  przez mieszka ców, oraz u a-
twiaj ce im dost p do budynku mieszkalnego i zapewniaj ce sprawne jego 
funkcjonowanie oraz administrowanie.
Przychody z tego tytu u maj  wp yw na wysoko  dochodu osi gni tego 
z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 
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ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od 
podatku dochodowego, w cz ci przeznaczonej na cele zwi zane z utrzyma-
niem zasobów mieszkaniowych.

• dochody uzyskiwane z tytu u odsetek bankowych od rodków zgromadzo-
nych na rozliczeniowym rachunku pomocniczym wspólnoty pochodz cych 
z wp at cz onków na fundusz remontowy i przeznaczonych na cele zwi zane 
z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych maj  wp yw na wysoko  dochodu 
osi gni tego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który podlega zwol-
nieniu od podatku dochodowego, w cz ci przeznaczonej na cele zwi zane 
z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Jako przyk ad dochodów nie pochodz cych z gospodarki zasobami mieszka-
niowymi mo na poda :
• dochód uzyskany przez wspólnot  mieszkaniow  z tytu u czynszu dzier-

awnego uzyskiwanego z wydzier awienia cz ci parkingu i trawnika, które 
wchodz  w sk ad zasobów mieszkaniowych, otrzymywane od osób trzecich 
nie mog  by  zaliczone do dochodów z gospodarki zasobami mieszkanio-
wymi, poniewa  nie jest to dochód z podstawowej dzia alno ci wspólnoty. 
Wed ug stanowiska organu podatkowego, uzyskany dochód z tego tytu u po-
chodzi z innej dzia alno ci ni  gospodarka zasobami mieszkaniowymi, co 
skutkuje obowi zkiem jego opodatkowania bez wzgl du na cel, na jaki zosta-
nie przeznaczony. Dochód ten, jako niepochodz cy z gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi, nie b dzie spe nia  warunków wskazanych w art. 17 ust. 1 
pkt 44 ustawy o CIT i podlega  b dzie opodatkowaniu podatkiem dochodo-
wym od osób prawnych na zasadach ogólnych.
Nieistotne w tym przypadku jest tak e to, e otrzymany w ten sposób do-
chód zostanie przeznaczony na utrzymanie cz ci wspólnych nieruchomo ci 
(zasobów mieszkaniowych), gdy  nie zosta  spe niony warunek dotycz cy 
ród a ich pochodzenia.

•  wed ug organu podatkowego dochód uzyskany przez wspólnot  w zwi zku 
z wynajmem pomieszczenia mietnika nie mo e by  zaliczony do dochodów 
z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przyzna , e pomieszczenie mietni-
ka nale ce do wspólnoty, umo liwiaj ce wywóz mieci, mie ci si  co prawda 
w poj ciu zasobów mieszkaniowych, jednak e jego wynajem nie s u y miesz-
ka com wspólnoty. Tym samym dochód z tego tytu u nie stanowi dochodu 
z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i podlega  b dzie opodatkowaniu. 
Bez znaczenia w tej sytuacji b dzie przeznaczenie przez wspólnot  osi gni -
tych dochodów na cele zwi zane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

W wyroku z 18 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1025/13 NSA stwierdzi  
w odniesieniu do spó dzielni mieszkaniowych, e „ (...) wszelkie us ugi na rzecz 
podmiotów nieb d cych cz onkami spó dzielni mieszkaniowej (...) pozostaj  bez 
zwi zku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych cz onków oraz ich rodzin 
i nie stanowi  gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 
pkt 44 u.p.d.o.p” oraz e: „(...) uzyskany z tego tytu u dochód podlega opodatko-
waniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych”.

Za tak  interpretacj  przemawia wynikaj cy z tre ci art. 1 ust. 1 ustawy 
o spó dzielniach mieszkaniowych, zasadniczy cel dzia alno ci spó dzielni 




