
Projekt z dnia  21 maja 2018 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1)

z dnia                       2018 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów 

uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723 i 771) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się 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:

1) nieodpłatnego nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym 

uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-

how),

2) nieodpłatnego nabycia 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) nieodpłatnego nabycia usług szkoleniowych,

4) otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego, pod warunkiem że wsparcie to jest 

przeznaczone i zostanie wykorzystane wyłącznie na produkty wojskowe

 będących przedmiotem zobowiązania offsetowego w ramach wykonywania umów, o 

których mowa w ust. 2.

2. Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do:

1) umowy offsetowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rockwell Collins Inc. USA związanej z dostawą awioniki do 
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samolotów M28 Bryza w związku z dostawą samolotów M28 Bryza dla Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej;

2) 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;

3) 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;

4) umowy offsetowej z dnia 3 grudnia 2012 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej a Harris Corporation (wcześniej: Excelis Inc.) związanej z 

dostawą radiolokacyjnych systemów lądowania GCA-2000 dla Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej;

5) umowy offsetowej z dnia 16 maja 2013 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej a Harris Corporation związanej z umowami dostaw cyfrowego, 

taktycznego sprzętu łączności firmy Harris dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

6) umowy offsetowej z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej a Thales Electronic Systems GmbH związanej z dostawą 

Zintegrowanego Systemu Łączności dla okrętu patrolowego w wersji podstawowej typu 

Ślązak dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

7) umowy offsetowej z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej a Thales Nederland B. V. związanej z dostawą Zintegrowanego 

Systemu Walki (ZSW) dla okrętu patrolowego w wersji podstawowej typu Ślązak dla Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

8) umowy offsetowej z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej a Leonardo S.p.A. (wcześniej: Oto Melara S.p.A.) związanej 

z dostawą elementów do produkcji wież HITFIST®30 mm do kołowego transportera 

opancerzonego Rosomak dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również podatników mających miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku 

nieodpłatnego nabycia wartości, praw, usług lub otrzymania bezzwrotnego wsparcia 
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finansowego, określonych w ust. 1, od podatników, o których mowa w tym przepisie, lub za 

ich pośrednictwem, jeżeli te wartości, prawa, usługi lub wsparcie finansowe zostaną 

przeznaczone wyłącznie na cele wojskowe.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów wymienionych 

w tym przepisie, pozostających w związku z ustanowieniem lub utrzymaniem potencjału 

mającego na celu ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa w zakresie 

produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod warunkiem, że 

produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe. 

§ 3. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych 

od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER FINANSÓW

   ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
          LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

                                 Renata Łućko
                             Zastępca Dyrektora
     Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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