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Warunki stosowania zwolnień w podatku 
dochodowym od niezrealizowanych zysków  
dla osób fizycznych i osób prawnych.
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  Podstawa prawna
Art. 24h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Art. 30dd ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Streszczenie
Zwalnia się od podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków:

a) składniki majątku przekazane organizacjom na cele określone w ustawie o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie - w przypadku gdy podatnik nie posiada praw do udziału w zysku lub ma-
jątku tej organizacji,

b) składniki majątku przeznaczone do służbowego użytku pracowników, bezpośrednio związane z wyko-
nywaną pracą, niestanowiące aktywów trwałych lub obrotowych w rozumieniu przepisów o rachunko-
wości,

– zarówno na gruncie CIT i PIT.

  Odpowiedź
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych zwalnia się od podatku od 
dochodów z niezrealizowanych zysków:

a) składniki majątku przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, organizacjom równoważnym do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej usta-
wy, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym 
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań 
publicznych, realizującym te cele - w przypadku gdy podatnik nie posiada praw do udziału w zysku lub 
majątku tej organizacji;

b) składniki majątku przeznaczone do służbowego użytku pracowników, bezpośrednio związane z wyko-
nywaną pracą, niestanowiące aktywów trwałych lub obrotowych w rozumieniu przepisów o rachunko-
wości.

Cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to w szczególności za-
dania w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób;

b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
c) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
d) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym;
e) działalności charytatywnej;
f) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świa-

domości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
g) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

(…)

Do podatku do dochodów niezrealizowanych nie mają zastosowania zwolnienia i odroczenia w opodatko-
waniu, określone w art. 12 oraz art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio 
w art. 21 i art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
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