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UZASADNIENIE 

 

I. Część ogólna / Potrzeba i cel wydania ustawy 

Przedłożony projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865, 1018, 1309, 

1358, 1394 i 1495), zwanej dalej: „ustawą o CIT”, ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie 

informacji podatkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 648, 694 i 730), ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 1018) oraz ustawie z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387, 1358, 

1394 i 1495).  

Zaproponowane rozwiązania można podzielić na następujące grupy przepisów: 

A. Przepisy uszczelniające system podatku dochodowego od osób prawnych, mające za 

zadanie implementację dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającej 

dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych 

dotyczących państw trzecich (zwanej dalej: dyrektywą ATAD 2), 

B. mających na celu dopełnienie transpozycji dyrektywy Rady (UE) 2018/8222 z dnia 25 

maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16UE w zakresie obowiązkowej automatycznej 

wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu 

uzgodnień transgranicznych (zwanej dalej: dyrektywą MDR). 

C. Pozostałe zmiany. 

Ad A Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest kontynuacja wprowadzania do polskich 

przepisów podatkowych postanowień dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. 

ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania 

opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego 

(zwanej dalej”: „dyrektywą ATAD”), która została zmieniona przez ATAD 2 w zakresie 

rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych rozszerzając zakres jej obowiązywania na 

rozbieżności dotyczące państw trzecich. Dyrektywy ATAD i ATAD 2 są odzwierciedleniem 

na szczeblu europejskim prac OECD/G20 nad kwestią erozji podstawy opodatkowania i 

transferu zysków (Base Erosion and Profit Shifting, dalej: „BEPS”). Unia Europejska w pełni 

poparła wnioski zawarte w końcowych raportach  dotyczących 15 Działań wydanych przez 

OECD/G20. Na szczeblu unijnym dostrzeżono potrzebę implementacji wyników zawartych 

ww. raportach w sposób skoordynowany i jak najbardziej efektywny, dlatego Komisja 
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Europejska 28 stycznia 2016 r. przedstawiła projekt dyrektywy ATAD. Przepisy dotyczące 

rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych w dyrektywie ATAD dotyczyły najbardziej 

rozpowszechnionych form rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, ale ograniczały 

się tylko do tych istniejących w obrębie UE. Unijni podatnicy uczestniczący w 

transgranicznych strukturach  

z udziałem państw trzecich korzystali/korzystają jednak ze struktur hybrydowych również  

w celu zredukowania swoich łącznych zobowiązań podatkowych w UE. Dlatego dostrzeżono 

potrzebę modyfikacji przepisu art. 9 dyrektywy ATAD rozszerzając jego zakres na państwa 

trzecie w dyrektywie ATAD 2. 

Dyrektywa ATAD 2 określa przepisy zapobiegające rozbieżnościom w kwalifikacji struktur 

hybrydowych z udziałem państw trzecich, w tym dotyczące stałych zakładów, przeniesień 

hybrydowych, importowania rozbieżności oraz  rozbieżności w kwalifikacji związanych z 

podwójną rezydencją podatkową. Ponadto wykorzystuje zalecenia z Raportu OECD 

dotyczące Działania 2, w który określone są kompleksowe ramy w kwalifikacji rozbieżności 

hybrydowych wykorzystujących odmienne traktowanie podmiotu lub instrumentu przez 

przepisy podatkowe dwóch lub więcej jurysdykcji.  

Dyrektywa ATAD 2 ustanawia przepisy oparte o pewne zasady, a szczegóły dotyczące ich 

wdrożenia pozostawia do decyzji państw członkowskich, zakładając, że są one w stanie lepiej 

i precyzyjniej określić elementy tych przepisów w sposób, który optymalnie odpowiada ich 

systemowi opodatkowania osób prawnych. Dyrektywa ATAD 2 ma ten sam zakres 

podmiotowy co dyrektywa ATAD tzn. ma w założeniu obejmować wszystkich podatników 

podlegających podatkowi od osób prawnych w państwach członkowskich. Celem niniejszej 

dyrektywy nie jest wpływanie na ogólne cechy systemu podatkowego poszczególnych 

jurysdykcji, lecz jedynie na rozbieżności, które wynikają z kolizji przepisów podatkowych 

dwóch (lub więcej) jurysdykcji. Dlatego też niniejsza dyrektywa nie obejmuje przypadków 

niepłacenia podatku lub płacenia bardzo niskiego podatku ze względu na niską stopę 

opodatkowania lub specyfikę systemu podatkowego w państwie członkowskim. Przepisy 

dotyczące rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych stosuje się tylko w przypadku 

istnienia takich rozbieżności między podatnikiem a przedsiębiorstwem powiązanym lub/i w 

przypadku uzgodnienia strukturalnego między zaangażowanymi stronami, wychodzącego 

poza zakres powiązań. Rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych mogą dotyczyć 

odmiennej kwalifikacji podmiotu lub płatności. Rozbieżność w kwalifikacji podmiotów 

hybrydowych ma miejsce, gdy podmiot jest traktowany jako transparentny do celów 
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podatkowych w jednej jurysdykcji i jako nietransparentny w innej jurysdykcji. Może to 

prowadzić do podwójnego odliczenia tych samych płatności, kosztów lub strat albo do 

odliczenia płatności bez odpowiedniego ujęcia tej płatności w przychodach. Rozbieżności w 

kwalifikacji płatności hybrydowych (obejmujące również instrumenty hybrydowe) mają 

miejsce, gdy dwie jurysdykcje w różny sposób traktują płatność (instrument finansowy) do 

celów podatkowych. W przypadku rozbieżności w kwalifikacji hybrydowej płatności może 

dochodzić do odliczenia płatności od podstawy opodatkowania podatnika, ale bez 

uwzględnienia tej płatności w podstawie opodatkowania jej odbiorcy, co może prowadzić do 

odliczenia bez rozpoznania przychodu.  

Podwójne odliczenie (Double deduction)  

Podwójne odliczenie oznacza, że ta sama płatność podlega odliczeniu od podstawy 

opodatkowania w więcej niż jednej jurysdykcji. Jeżeli podmiot jest traktowany jako 

nietransparentny do celów podatkowych w jurysdykcji, w której został pierwotnie założony 

lub utworzony, to płatności, koszty lub straty tego podmiotu mogą podlegać odliczeniu od 

podstawy jego opodatkowania. Jeżeli ten sam podmiot jest traktowany jako transparentny 

podatkowo w jurysdykcji osoby, która posiada w nim udział kapitałowy, to te same płatności, 

koszty lub straty mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania posiadacza udziału 

kapitałowego również w tej drugiej jurysdykcji, co prowadzi do podwójnego odliczenia. 

Odliczenie bez rozpoznania przychodu (Deduction/ No inclusion) 

Odliczenie bez rozpoznania przychodu oznacza odliczenie płatności od podstawy 

opodatkowania w jednej jurysdykcji bez odpowiadającego mu ujęcia tej płatności w 

podstawie opodatkowania podatnika w innej jurysdykcji. Może mieć charakter zarówno 

podmiotowy, jak i przedmiotowy oraz wynikać zarówno z odmiennej kwalifikacji podmiotu 

hybrydowego lub odmiennej kwalifikacji samej płatności przez obie jurysdykcje.  

Dyrektywa definiuje następujące rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych: 

a) rozbieżności w kwalifikacji podmiotów hybrydowych – które może doprowadzić do 

podwójnego odliczenia lub odliczenia bez rozpoznania przychodu, ponieważ dany 

podmiot w jednej jurysdykcji jest traktowany jako transparentny podatkowo, 

natomiast w drugiej jest nietransparentny podatkowo,  

b) rozbieżności w kwalifikacji hybrydowych instrumentów finansowych (hybrid 

financial instrument mismatches) – ma miejsce, gdy dwie jurysdykcje w różny sposób 

traktują instrument finansowy do celów podatkowych, 
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c) przeniesienia hybrydowe (hybrid transfers) – są to uzgodnienia do przeniesienia 

instrumentów finansowych, gdzie prawo podatkowe obu jurysdykcji różnicuje 

uprawnionego (przekazujący lub przejmujący) do odbioru płatności związanej z 

podstawowym aktywem, 

d) rozbieżności w kwalifikacji stałych zakładów hybrydowych (hybrid permanent 

establishment mismatches) – występuje wówczas, gdy działalność w danej jurysdykcji 

podatkowej jest traktowana jako działalność gospodarcza prowadzona za 

pośrednictwem stałego zakładu, podczas gdy inna jurysdykcja nie uznaje działalności 

za prowadzoną za pośrednictwem stałego zakładu, 

e) importowane rozbieżności (imported mismatches) – wynikają z uzgodnień pomiędzy 

podmiotami powiązanymi (pomiędzy członkami tej samej grupy) lub generalnie z 

uzgodnień strukturalnych, które powodują przeniesienie rozbieżności w kwalifikacji 

hybrydowych od strony uzgodnienia znajdującego w państwie trzecim do jurysdykcji 

państwa członkowskiego za pomocą instrumentu innego niż instrument hybrydowy, 

f) rozbieżności w kwalifikacji związane z podwójną rezydencją (dual resident 

mismatches) – wynikiem tej rozbieżności może być podwójne odliczenie tej samej 

płatności, kosztów lub strat, gdy odliczenie jest dokonane przez podatnika mającego 

podwójną rezydencję podatkową i jest to odliczenie dokonywane zgodnie z prawem 

podatkowym dwóch jurysdykcji, w których podatnik jest rezydentem. 

Kluczowym celem implementacji dyrektywy ATAD 2 do polskiego porządku prawnego jest 

przeciwdziałanie sytuacji podwójnego odliczenia lub odliczenia bez ujęcia w przychodzie. 

Dla osiągnięcia tego celu, niektóre zagadnienia zdefiniowano odmiennie niż przewiduje to 

dyrektywa ATAD 2. Chodzi m.in. o placówkę, która obejmuje stały zakład rozpoznawalny 

przez państwo podatnika, ale nie rozpoznawalny przez państwo położenia stałego zakładu 

(disregarded permanent establishment) oraz udziały w zyskach w podmiocie transparentnym 

podatkowo posiadane przez podmiot nietransparentny podatkowo.  

Ad B  Projektowana ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych ma na 

celu dopełnienie transpozycji Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. 

zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany 

informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu 

uzgodnień transgranicznych (dalej: Dyrektywa).  

Dyrektywa nałożyła na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia ujawniania organom 

podatkowym informacji o schematach podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules) oraz 
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przekazywania informacji o ujawnionych schematach organom podatkowym innych państw 

członkowskich.  

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

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

– Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) w 

Rozdziale 11a, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., transponowały Dyrektywę w 

zakresie określenia definicji schematu podatkowego oraz przesłanek raportowania, wskazania 

kręgu podmiotów obowiązanych do przekazania informacji, określenia zasad, zakresu, 

sposobu  

i terminu przekazywania informacji oraz właściwości organu podatkowego. Przewidziano 

również konsekwencje karne niewypełnienia obowiązku raportowania wobec podmiotów 

obowiązanych.  

Projektowana ustawa dopełnia implementację Dyrektywy poprzez nałożenie na Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej obowiązku przekazania informacji o schematach 

podatkowych transgranicznych państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz w 

ograniczonym zakresie Komisji Europejskiej. 

Ad C Wśród pozostałych zmian można wskazać zmiany związane z wprowadzeniem 

szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej art. 15cb ustawy o CIT.  

II. Omówienie poszczególnych przepisów 

Ad A Implementacja dyrektywy ATAD 2 

a) wprowadzenie do ustawy o CIT art. 16n 

Dodawany w ustawie CIT art. 16n ust. 1 zawiera słowniczek pojęć używanych we 

wprowadzanych przepisach, regulujących kwestie rozbieżności w kwalifikowaniu przez różne 

jurysdykcje podatkowe podmiotów gospodarczych w celach podatkowych, a także 

rozbieżności w zakresie uwzględniania podatkowych kosztów ponoszonych przez podatników 

podatku dochodowego oraz przychodów  uzyskiwanych przez takich podatników. Zawarte  

w nim zostały następujące definicje pojęć użytych w dodawanym do ustawy CIT rozdziale 

zawierającym szczególne regulacje dotyczące podatkowych skutków rozbieżności  

w kwalifikacji struktur hybrydowych: 
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1)  hybrydowego instrumentu finansowego – oznacza to instrument finansowy, który  

w państwie płatnika jest inaczej kwalifikowany dla celów podatkowych niż w państwie 

odbiorcy; 

2) hybrydowego podmiotu – oznacza to podmiot, który dla celów podatkowych jednego 

państwa jest traktowany jako podmiot nietransparentny, a dla celów podatkowych innego 

państwa jako podmiot transparentny; 

3) hybrydowej transakcji – oznacza to uzgodnienie w sprawie przeniesienia instrumentu 

finansowego, w przypadku gdy ten sam dochód (przychód) bazowy z tego instrumentu jest 

traktowany dla celów podatkowych jako dochód (przychód) uzyskany przez więcej niż jedną 

stronę takiego uzgodnienia; 

4) instrumentu finansowego – oznacza to instrument stanowiący podstawę osiągania 

zysku z tytułu finansowania dłużnego lub kapitałowego, który podlega opodatkowaniu jako 

dochód  

z tytułu wierzytelności, udziału w zyskach lub pochodnych instrumentów finansowych, na 

podstawie przepisów państwa odbiorcy lub państwa płatnika; 

5) odliczenia bez opodatkowania – oznacza to uwzględnienie w państwie płatnika w 

kosztach uzyskania przychodów lub odliczenie od dochodu (przychodu), podstawy 

opodatkowania lub podatku, wartości świadczenia lub hipotetycznego świadczenia między 

podmiotem nietransparentnym a jego placówką lub pomiędzy dwoma placówkami, które nie 

powodują powstania dochodu (przychodu) w państwie odbiorcy; 

6) państwa inwestora – oznacza to państwo inne niż państwo płatnika, które przyznaje 

prawo do odliczenia świadczenia, kosztu lub straty skutkującego podwójnym odliczeniem; 

7) państwa odbiorcy – oznacza to państwo, w którym zgodnie z prawem innego państwa 

świadczenie lub hipotetyczne świadczenie skutkujące odliczeniem bez opodatkowania jest 

uznawane za otrzymane; 

8) państwa płatnika – oznacza to państwo, w którym: 

a) świadczenie ma źródło lub zostały poniesione koszty lub straty – w przypadku 

podwójnego odliczenia, 

b) hybrydowy podmiot lub placówka mają siedzibę lub są położone – w 

przypadku świadczenia dokonanego przez hybrydowy podmiot lub placówkę, które 

skutkuje podwójnym odliczeniem, 
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c) przyjmuje się zgodnie z prawem tego państwa, że świadczenie lub 

hipotetyczne świadczenie zostało dokonane – w przypadku odliczenia bez 

opodatkowania; 

9) placówki – oznacza to: 

a) prowadzenie przez podmiot nietransparentny mający siedzibę w jednym 

państwie działalności w drugim państwie, w tym poprzez zagraniczny zakład, 

b) podmiot transparentny mający siedzibę w jednym państwie, w zyskach którego 

uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio podmiot nietransparentny będący rezydentem 

innego państwa; 

10) podmiotu – oznacza to osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej lub placówkę; 

11) podmiotu nietransparentnego – oznacza to podmiot będący podatnikiem podatku 

dochodowego, a także zagraniczny zakład takiego podatnika; 

12) podmiotu transparentnego – oznacza to podmiot niebędący podatnikiem podatku 

dochodowego na podstawie prawa państwa, a także położoną w innym państwie placówkę 

niebędąca zagranicznym zakładem; 

13) podmiotów powiązanych – oznacza to podmioty powiązane, o których mowa w art. 

11a ust. 1 pkt 4 i ust. 4, a także:   

a) podmiot i jego placówkę,  

b) placówki tego samego podmiotu nietransparentnego,  

c) podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej obowiązanej na podstawie przepisów 

o rachunkowości do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 

14) podwójnego odliczenia – oznacza to uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów 

lub odliczenie od przychodu, dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku wartości tych 

samych świadczeń, kosztów lub strat w państwie płatnika i w państwie inwestora; 

15)  rezydenta – oznacza to podmiot mający nieograniczony obowiązek podatkowy w 

państwie; 

16) rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych – oznacza to sytuację, w której ze 

względu na hybrydowy podmiot, hybrydowy instrument finansowy lub hybrydową transakcję 

dochodzi do podwójnego odliczenia albo odliczenia bez opodatkowania; 
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17) rynkowej hybrydowej transakcji – oznacza to hybrydową transakcję, której dokonuje 

uczestnik rynku w ramach zwykłej działalności, a nie w ramach uzgodnienia strukturalnego; 

18) uczestnika rynku – oznacza to podmiot prowadzący na własny rachunek w celu 

osiągnięcia zysku działalność polegającą na regularnym zakupie i sprzedaży instrumentów 

finansowych głównie na rzecz podmiotów niepowiązanych; 

19) uzgodnienia strukturalnego – oznacza to uzgodnienie wykorzystujące rozbieżność w 

kwalifikacji struktur hybrydowych, w przypadku gdy rozbieżność ta została uwzględniona w 

warunkach uzgodnienia, lub uzgodnienie, którego celem było wytworzenie rozbieżności w 

kwalifikacji struktur hybrydowych, chyba że nie można było rozsądnie oczekiwać, że 

podatnik lub podmiot powiązany byli świadomi rozbieżności w kwalifikacji struktur 

hybrydowych i podatnik lub podmiot powiązany nie osiągnęli korzyści podatkowych 

wynikających z tych rozbieżności. 

W proponowanym art. 16n ust. 2 doprecyzowane zostało, jakie podmioty – z uwagi na 

znaczący wpływ wywierany przez jeden podmiot na inny podmiot - uznaje się za „podmioty 

powiązane” w rozumieniu wprowadzanej regulacji. Z kolei w ust. 3 tego przepisu wskazana 

została zasada postępowania, w przypadku kiedy osobom wspólnie przysługują w podmiocie 

prawa głosu lub udział w kapitale. W takiej sytuacji, przy ustalaniu udziału w prawach głosu i 

udziału w kapitale podmiotu, osobom tym sumuje się odpowiednio prawa głosu i udział w 

kapitale przysługujące łącznie tym osobom. 

Art. 16n ust. 4 określa sposób ustalania wielkości pośredniego posiadania przez dany 

podmiot: udziałów w kapitale innego podmiotu, praw głosu w organach kontrolnych, 

stanowiących lub zarządzających tego innego podmiotu lub udziałów lub praw do udziału w 

zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów 

inwestycyjnych. Przepis ten znajdować będzie zastosowanie w przypadkach, kiedy jeden 

podmiot posiada np. udział w kapitale drugiego podmiotu, a ten drugi udział w kapitale 

trzeciego podmiotu – dla obliczenia jaki udział pośredni posiada pierwszy z tych podmiotów 

w kapitale trzeciego z tych podmiotów. W tym zakresie przepis ten odwołuje się do 

rozwiązania przyjętego już w przepisach ustawy dotyczących cen transferowych (do art. 11a 

ust. 3 ustawy o CIT). 

W art. 16n ust. 5 określone z kolei zostało w jakich przypadkach świadczenie lub 

hipotetyczne świadczenie nie powoduje powstania dochodu (przychodu) w państwie 
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odbiorcy. Z przepisu tego wynikają dwa takie przypadki, to jest gdy na podstawie przepisów 

państwa odbiorcy świadczenia te: 

1) nie są uwzględniane w przychodach (dochodach) przy określaniu dochodu tego 

podmiotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w państwie odbiorcy lub  

2) są objęte ulgą podatkową w państwie odbiorcy wyłącznie ze względu na 

charakterystykę tych świadczeń polegającą na zwolnieniu z podatku, obniżeniu stawki 

podatkowej, zwrocie podatku lub kredycie podatkowym innym niż kredyt podatkowy z tytułu 

podatków pobieranych u źródła. 

Przepisy art. 16o i art. 16p wskazują przypadki (uzależnione od tego czy Polska jest krajem 

inwestora czy płatnika), kiedy podatnikowi nie przysługuje prawo do uwzględnienia  

w kosztach uzyskania przychodów kosztów podlegających podwójnemu odliczeniu. 

W art. 16o w ust. 2 doprecyzowane zostało, iż ograniczenie prawa do uwzględnienia w 

kosztach uzyskania przychodów poniesionych kosztów, o którym jest mowa w art. 16o ust. 1 

stosuje się wówczas, kiedy podwójne odliczenie zostało dokonane przez podmioty powiązane 

lub  

w ramach uzgodnienia strukturalnego. Jak jednak wynika z art. 16o ust. 3, nie stosuje się 

takiego ograniczenia wówczas, kiedy podwójnemu odliczeniu odpowiada podwójnie 

wykazany w bieżącym lub przyszłym okresie rozliczeniowym dochód (przychód) w państwie 

inwestora i państwie płatnika. 

Przepis art. 16p określa: 

- w ust. 1 - brak prawa do uwzględnienia przez podatnika poniesionych kosztów 

podlegających odliczeniu bez opodatkowania w kosztach uzyskania przychodów, gdy 

Rzeczpospolita Polska jest państwem płatnika, 

- w ust. 2 - obowiązek wykazania przez podatnika w przychodach uzyskanych należności, 

mimo ich wyłączenia z przychodów treścią art. 12 ust. 4 pkt 2, 3c, 3e, 3f, 4, 4a, 6a, 11, 12, 21 

ustawy o CIT (w pozostałych przypadkach należności te podlegają zaliczeniu do przychodów 

na mocy ogólnych przepisów art. 12 ust. 1 ustawy o CIT), oraz 

- w ust. 3 - okoliczności, kiedy podatnik obowiązany jest takie koszty wyłączyć z kosztów 

uzyskania przychodów, a uzyskane przysporzenia zaliczyć do swoich przychodów. W 

przepisie tym wymienione zostały następujące przypadki: 
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1) świadczenie z tytułu hybrydowego instrumentu finansowego skutkujące odliczeniem 

bez opodatkowania ze względu na różnice w charakterystyce tego instrumentu lub 

świadczenia nie powoduje powstania przychodu (dochodu) w państwie odbiorcy w 

rozsądnym terminie, przy czym uznaje się, że świadczenie powoduje powstanie przychodu 

(dochodu) w rozsądnym terminie, jeżeli:  

– przychód ten powstanie w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy licząc od końca 

roku podatkowego płatnika, w którym zostało dokonane świadczenie, lub 

– można zasadnie oczekiwać, że przychód ten powstanie w innym terminie, który 

miałby zastosowanie w przypadku, gdyby świadczenie zostało wykonane zgodnie z 

warunkami rynkowymi pomiędzy podmiotami niepowiązanymi; 

2) świadczenie dokonane na rzecz hybrydowego podmiotu skutkujące odliczeniem bez 

opodatkowania ze względu na występujące różnice w podatkowym przypisaniu tej płatności 

na podstawie przepisów podatkowych państwa siedziby lub zarejestrowania tego 

hybrydowego podmiotu i innych osób lub podmiotów posiadających udział w tym podmiocie 

hybrydowym; 

3) świadczenie dokonane na rzecz podmiotu nietransparentnego posiadającego placówkę 

skutkuje odliczeniem bez opodatkowania ze względu na występujące różnice w podatkowym 

przypisaniu tego świadczenia pomiędzy tym podmiotem a placówką albo pomiędzy co 

najmniej dwiema placówkami tego podmiotu na podstawie przepisów państw, w których 

podmiot posiadający placówkę prowadzi działalność; 

4) świadczenia dokonano na rzecz placówki, która na podstawie uzgodnienia jest 

traktowana jako zagraniczny zakład w państwie siedziby podmiotu posiadającego ten zakład  

i nie jest traktowana jako zagraniczny zakład w państwie położenia tej placówki; 

5) świadczenie dokonane przez hybrydowy podmiot skutkuje odliczeniem bez 

opodatkowania ze względu na pominięcie świadczenia na podstawie prawa państwa odbiorcy; 

6) hipotetyczne świadczenie pomiędzy podmiotem nietransparentnym a jego 

zagranicznym zakładem lub pomiędzy zagranicznymi zakładami tego samego podmiotu 

nietransparentnego skutkuje odliczeniem bez opodatkowania ze względu na pominięcie 

świadczenia na podstawie przepisów państwa odbiorcy. 

W art. 16o ust. 4 wskazano jednak, że wymieniony wyżej obowiązek (wyłączenia z kosztów 

lub zaliczenia do przychodów) występuje tylko wówczas, kiedy odliczenie bez 
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opodatkowania zostało dokonane przez podmioty powiązane lub w ramach uzgodnienia 

strukturalnego. 

Z kolei art. 16o ust. 5 precyzuje, że przez świadczenie, o którym wyżej jest mowa należy 

rozumieć  jakikolwiek tytuł dający podstawę do ujęcia danej wartości w kosztach uzyskania 

przychodów, w tym odpis amortyzacyjny. Ust. 6 stanowi zaś, że przepisów ust. 3 nie stosuje 

się w przypadku świadczenia lub hipotetycznego świadczenia do odliczeń, które odpowiadają 

dochodowi (przychodowi) wykazanemu w państwie płatnika. 

W art. 16r wskazane zostało, kiedy wyżej omówionych przepisów art. 16o i 16p nie stosuje 

się: 

- w pkt 1 – jeżeli wskazana w tych przepisach rozbieżność nie wynika z rozbieżności  

w kwalifikowaniu struktur hybrydowych, oraz 

- w pkt 2 - do świadczenia stanowiącego dochód (przychód) bazowy z przeniesionego 

instrumentu finansowego w przypadku, gdy dokonuje jej uczestnik rynku w ramach rynkowej 

hybrydowej transakcji i pod warunkiem, że zgodnie z przepisami podatkowymi podmiot 

otrzymujący należności związane z przeniesionym instrumentem finansowym jest 

obowiązany zaliczyć te należności do swoich dochodów (przychodów). 

W art. 16s zawarta została regulacja, zgodnie z którą ograniczenia w zaliczaniu do kosztów 

uzyskania przychodów określone w art. 16o i art. 16p ust. 1 znajdują zastosowanie także do 

kosztów, które bezpośrednio lub pośrednio służą finansowaniu wydatków powodujących 

powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, poprzez transakcję lub serię 

transakcji, zawartych między podmiotami powiązanymi lub w ramach uzgodnienia 

strukturalnego, z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z państw uczestniczących w tej transakcji 

lub serii transakcji zastosuje równoważne dostosowanie w odniesieniu do takiej rozbieżności 

w kwalifikacji struktur hybrydowych. 

Przepis art. 16t odnosi się do przypadku podwójnej rezydencji podatkowej podmiotu, to jest 

sytuacji, w której dwa państwa uznają dany podmiot za podatnika tego państwa 

podlegającego w nim opodatkowaniu zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku 

podatkowego. W ust. 1 tego przepisu wskazano, iż w takim przypadku podatnikowi 

uznanemu przez polskie przepisy podatkowe za polskiego rezydenta nie przysługuje prawo do 

uwzględnienia kosztów w kosztach uzyskania przychodów lub do pomniejszenia dochodów o 

straty, jeżeli koszty te lub straty: 
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1) podlegają odliczeniu w co najmniej dwóch państwach, w których ten podatnik dla 

celów podatkowych jest traktowany jako rezydent tych państw, 

2) nie odpowiadają podwójnie wykazanemu dochodowi (przychodowi).  

Zgodnie z ust. 2 tego artykułu w przypadku gdy podatnik jest uznawany za rezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej i co najmniej jednego innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli podatnik nie został uznany za rezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. 

Art. 16u dotyczy hybrydowej transakcji skutkującej uzyskaniem przez więcej niż jeden 

podmiot ulgi podatkowej dotyczącej podatku pobieranego u źródła od świadczeń z tytułu 

przeniesionego instrumentu finansowego. W takiej sytuacji podatnik będący polskim 

rezydentem podatkowym będzie uprawniony do skorzystania z ulgi podatkowej 

proporcjonalnie do dochodu podlegającego opodatkowaniu związanego z takim 

świadczeniem. 

Art. 16v odnosi się do sytuacji  zagranicznego zakładu polskiego rezydenta podatkowego, 

który nie jest traktowany jako „zagraniczny zakład” przez państwo jego położenia (tzw. 

„pominięty stały zakład” – ang. disregarded permanent establishment). W takim przypadku, 

to jest kiedy rozbieżność hybrydowa obejmuje placówkę podatnika będącego polskim 

rezydentem podatkowym będącą zagranicznym zakładem z punktu widzenia polskiej 

jurysdykcji podatkowej, nieuznawaną za zagraniczny zakład w państwie położenia tej 

placówki, której dochód w Polsce podlega zwolnieniu z opodatkowania, do przychodów 

podatnika zalicza się przychody, które byłyby przypisane do tej placówki, gdyby była ona 

traktowana jak zagraniczny zakład przez państwo jej położenia. Przepis ten nie ma 

zastosowania, jeśli obowiązek stosowania zwolnienia dochodów pominiętego zagranicznego 

zakładu wynikać będzie z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązującej 

między Polską a innym państwem niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej.  

Ad B Implementacja dyrektywy MDR 

a) Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami  

Projektowana ustawa nakłada na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej obowiązek 

przekazania informacji o schematach podatkowych transgranicznych organom podatkowym 

państw członkowskich (oraz w ograniczonym zakresie Komisji Europejskiej), jak również 

zakres, sposób i termin przekazania tej informacji.  
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Kluczowe pojęcia, takie jak schemat podatkowy transgraniczny, korzystający, promotor, 

wspomagający, numer schematu podatkowego, szczególna i  ogólna cecha rozpoznawcza, 

zostały zdefiniowane w słowniczku zawartym w art. 88a projektu ustawy poprzez odniesienie 

do stosownych przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2018 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 

2018 r. poz. 800), zwanej dalej: Ordynacja podatkowa). 

Zakres przekazywanych informacji obejmować będzie informacje uzyskiwane na podstawie  

Ordynacji podatkowej (art. 86a § 1 pkt 5 i art. 86f § 1). W związku z powyższym, informacja 

ta obejmować będzie numer schematu podatkowego transgranicznego, dane identyfikujące 

promotora, wspomagającego oraz korzystającego, któremu udostępniony został schemat 

podatkowy transgraniczny oraz osób będących podmiotami powiązanymi z korzystającym. 

Konieczne będzie również przekazanie informacji o cechach rozpoznawczych, jak i 

streszczenia opisu schematu podatkowego transgranicznego wraz ze wskazaniem przepisów 

prawa podatkowego znajdujących zastosowanie w schemacie podatkowym transgranicznym, 

jego wartości oraz dnia, w którym została dokonana lub zostanie dokonana pierwsza czynność 

służąca wdrożeniu schematu podatkowego transgranicznego. Niezbędne będzie również 

wskazanie państw członkowskich, których schemat podatkowy transgraniczny dotyczy lub 

może dotyczyć, jak również wskazanie wszystkich innych osób i podmiotów, na które może 

mieć wpływ schemat podatkowy transgraniczny.  

Informacja ma być przekazywana automatycznie docelowo w przeciągu miesiąca od 

zakończenia kwartału, w którym organ otrzymał informację od podmiotu obowiązanego. 

Pierwsze przekazanie informacji przez Szefa KAS ma nastąpić do dnia 31 października 2020 

r. stąd konieczność zapewnienia odpowiedniego przepisu przejściowego.  

b) Zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o 

podatku dochodowym od osób prawnych 

W dniu 5 grudnia 2017 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła w swoich konkluzjach unijny 

wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Wykaz ten, jako 

narzędzie oddziaływania, wciąż jest rozwijany, zaś umieszczenie na liście ma wywołać skutek 

prewencyjny, który zachęci zidentyfikowane w nim jurysdykcje do spełnienia kryteriów 

dotyczących przejrzystości podatkowej, sprawiedliwego opodatkowania i wdrożenia środków 

przeciwdziałających zjawisku erozji podstawy opodatkowania i transferu zysku (ang. Base 

Erosion and Profit Shifting – BEPS), ocenianych w procesie przeglądu.  
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Wdrożenie przez Państwa Członkowskie unijnej listy stanowi zobowiązanie polityczne, w 

ramach którego państwa te są zachęcane do podjęcia skoordynowanych działań 

defensywnych w dziedzinie podatkowej mogących przyjąć charakter środków 

administracyjnych, jak i ustawodawczych. Jednocześnie unijny wykaz jurysdykcji 

niechętnych do współpracy do celów podatkowych nie pozbawia państw członkowskich 

możliwości tworzenia własnych list; powinny one jednak uwzględniać listę unijną co 

najmniej w zakresie wynikającym z ww. konkluzji. Z uwagi na powyższe, lista z art 23v ust. 

2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. 

zm.) oraz art. 11j ust. 2 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1036, z późn. zm.) zostaje uzupełniona celem odzwierciedlenia unijnego wykazu jurysdykcji 

niechętnych współpracy do celów podatkowych. 

c) Zmiany w Ordynacji podatkowej  

Dyrektywa MDR nadkłada obowiązek przekazania informacji o schematach podatkowych 

transgranicznych organom podatkowym państw członkowskich (oraz w ograniczonym 

zakresie Komisji Europejskiej), jak również wskazuje zakres, sposób i termin przekazania tej 

informacji. Z uwagi na fakt, że zakres przekazywanych informacji obejmować będzie 

informacje uzyskiwane na podstawie Ordynacji podatkowej (art. 86a § 1 pkt 5 i art. 86f § 1), a 

także przepisy Ordynacji podatkowej wskazują na procedurę ich przekazywania, konieczne 

jest odpowiednie ich dostosowanie. Celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie 

przepisów krajowych do wymogów dyrektywy MDR oraz umożliwienie sprawnej 

i prawidłowej realizacji nałożonych na państwa członkowskie przez Dyrektywę MDR 

obowiązków wprowadzenia ujawniania organom podatkowym informacji o schematach 

podatkowych oraz przekazywania informacji o ujawnionych schematach organom 

podatkowym innych państw członkowskich.  

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie 

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

prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2193; dalej: ustawa wprowadzająca). Do Ordynacji podatkowej w Dziale III dodano art. 

86a – 86o, tj. nowy Rozdział 11a - Informacje o schematach podatkowych. Ustawa 

wprowadzająca dokonała częściowej transpozycji Dyrektywy MDR. 

Projektowana ustawa dopełnia implementację Dyrektywy MDR poprzez dostosowanie 

przepisów Ordynacji podatkowej do wymogów nałożonych na Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej w zakresie obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych 
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transgranicznych. Celem wprowadzanych zmian jest ułatwienie wymiany informacji 

podatkowych z innymi państwami członkowskimi oraz usprawnienie wykonywania przez 

Krajową Administrację Skarbową obowiązków wskazanych w rozdziale dotyczącym 

informacji o schematach podatkowych.  

Do najważniejszych wprowadzanych zmian należą: 

 wprowadzenie dodatkowego numeru zgłoszenia schematu podatkowego 

transgranicznego (NZSPT), który nadawany jest w celu wymiany informacji 

podatkowych z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz 

w ograniczonym zakresie z Komisją Europejską; 

 doprecyzowanie przepisów związanych z nadawaniem potwierdzenia nadania NSP; 

 oraz uregulowanie możliwości delegacji przez Ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych wykonywania obowiązków wskazanych z Rozdziale 11a Działu 

III Ordynacji podatkowej organom podległym. 

Omówienie poszczególnych przepisów 

Przedmiotowy projekt w art. 86a §1 pkt 5a dodaje skrót „NZSPT”, przez który rozumie się 

numer zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego. Numer ten będzie nadawany na 

potrzeby wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej na 

podstawie Dyrektywy MDR. Celem przedmiotowej zmiany jest umożliwienie sprawnej 

wymiany informacji podatkowych z innymi państwami członkowskimi i Komisją Europejską 

oraz odpowiednie dostosowanie przepisów krajowych do wymogów technicznych 

opracowanych przez Komisję Europejską.  

W art. 86b dodany zostanie §2a który stanowi, że w przypadku, o którym mowa w 

dodawanym art. 86g § 2c promotor przekazuje korzystającemu NSP wraz z załącznikiem 

zawierającym wyłącznie dane identyfikujące tego korzystającego.. Zgodnie z  dodawanym 

art. 86g §2c w przypadku, gdy korzystającym lub podmiotami, o których mowa w art. 86f § 1 

pkt 1, 11 i 12, są osoby fizyczne, dane identyfikujące tego korzystającego i te podmioty 

wskazuje się wyłącznie w załącznikach do potwierdzenia nadania NSP, przy czym jeden 

załącznik zawiera dane osobowe dotyczące jednej osoby fizycznej. 

Wskazane wyżej przepisy należy odczytywać łącznie z modyfikowanym w projekcie art. 86g 

§ 2 który wskazuje, Szef Krajowej Administracji Skarbowej nadaje NSP, chyba że informacja 

o schemacie podatkowym zawiera NSP nadany przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej. 
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Projekt modyfikuje brzmienie art. 86f § 1 pkt 11 – 13.  

Art. 86f § 1 pkt 11 podkreśla, że informacja o schemacie podatkowym zawiera wskazanie 

danych identyfikujących, które zostały wskazane w pkt 1 przedmiotowego artykułu, 

dla znanych przekazującemu informację podmiotów, które uczestniczą w schemacie 

podatkowym, które mają w nim uczestniczyć lub na które może mieć wpływ schemat 

podatkowy. Przedmiotowy punkt wskazuje także, że informacja ta powinna zawierać państwa 

i terytoria, w których podmioty te posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd lub 

których schemat ten może dotyczyć. Projekt obejmuje tajże modyfikację treści art. 86f § 1 

pkt 12, który wskazuje, że informacja o schemacie podatkowym zawiera dane identyfikujące, 

które zostały wskazane w pkt 1 art. 86f § 1 znanych przekazującemu informację innych 

podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym. Dane takie 

powinny zostać wskazane w informacji o schemacie podatkowym, o ile podmioty takie 

występują. Art. 86 §1 pkt. 13 otrzymuje brzmienie, że adres elektroniczny, na który ma 

zostać doręczone potwierdzenie nadania NSP, o którym mowa w art. 86g § 2 oraz inne pisma 

w sprawach uregulowanych w niniejszym rozdziale, przy czym wskazanie adresu traktuje się 

na równi z wyrażeniem zgody na ich doręczanie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. Celem przedmiotowych zmian jest doprecyzowanie brzmienia tych przepisów.  

Ponadto, w art. 86f §1 dodaje się pkt 14, który wskazuje, że w odniesieniu do schematu 

podatkowego transgranicznego, jeżeli NSP został nadany przez inne państwo członkowskie 

Unii Europejskiej informacja o schemacie podatkowym zawiera wskazanie tego NSP. Celem 

przedmiotowej zmiany jest dostosowanie schematu składanej informacji o schemacie 

podatkowym do sytuacji, w której schemat podatkowy transgraniczny został już uprzednio 

zgłoszony w innym państwie członkowskim. Wówczas numer schematu podatkowego (NSP) 

został już nadany w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, a składający 

informację składając informację o schemacie podatkowym powinien wskazać przedmiotowy 

numer. 

 

Jednocześnie, zgodnie z dodawanym art. 86g § 2a Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

przekazuje potwierdzenie nadania NSP zawierające: NSP oraz dane wskazane w przekazanej 

informacji o schemacie podatkowym. W przypadku schematów podatkowych 

transgranicznych potwierdzenie nadania NSP zawiera również NZSPT. 

Dodawany art. 86g § 2b wskazuje, że w przypadku gdy przekazującym informację o 

schemacie podatkowym jest osoba fizyczna potwierdzenie nadania NSP w zakresie danych 
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identyfikujących przekazującego informację zawiera wyłącznie imię i nazwisko oraz 

identyfikator podatkowy tej osoby. 

W art. 86d w § 1 zdanie drugie otrzyma brzmienie, zgodnie z treścią którego art. 86b §2a i 3 

stosuje się odpowiednio do promotora lub korzystającego przekazującego zlecającemu 

wykonanie czynności w odniesieniu do zgłoszonego schematu podatkowego. Zmiana ta 

oznacza, że zlecając wspomagającemu wykonanie usług udostępniane będą mu dane osobowe 

w ograniczonym zakresie. 

Celem przedmiotowych i omówionych powyżej zmian jest umożliwienie wymiany 

informacji podatkowych z innymi państwami oraz dostosowanie przepisów i schemy 

wykorzystywanej dla potrzeb krajowego zgłaszania informacji o schematach podatkowych  

do schemy wymiany informacji na poziomie unijnym. Celem tych zmian jest również 

zapewnienie większej ochrony danych osobowych ujętych w potwierdzeniu nadania NSP, 

które przekazywane są przez promotora na rzecz innych podmiotów. Pojęcie danych 

osobowych powinno być rozumiane jako odnoszące się wyłącznie do osób fizycznych. 

W art. 86h § 1 zostaje zmodyfikowany i wskazuje, że Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej może zwrócić się do przekazującego informacje na podstawie niniejszego 

rozdziału o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości co do ich treści zarówno przed jak i 

po nadaniu NSP. 

Uprawnienie takie przysługuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 

w szczególności w celu automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych 

transgranicznych. Celem wprowadzanego doprecyzowania jest ograniczenie ewentualnych 

wątpliwości odnośnie możliwości sprawnego gromadzenia danych w ramach przepisów o 

schematach podatkowych od podmiotów dokonujących zgłoszeń. W art. 86h dodaje się także 

§1a, który stanowi, że uzupełnienie informacji o schemacie podatkowym polega na 

przekazaniu pełnego zakresu danych, o których mowa w art. 86f § 1.. Przepis ten ma na celu 

zapewnienie kompletności danych składanych przez zgłaszającego informację o schemacie 

podatkowym, tj. wykluczenia ryzyka wystąpienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi 

wersjami składanych informacji. 

Projekt obejmuje także modyfikację brzmienia art. 86j § 4 i § 5. Zgodnie z 

projektowaną zmianą treści § 4 przekazywana informacja o schemacie podatkowym 

wskazana w art. 86j § 1 (w tym informacja o schemacie podatkowym, która zawiera dane 

wskazane w § 2 lub 3) podpisywana jest przez podatnika będącego osobą fizyczną. W 
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przypadku podatników będących osobami prawnymi informacja, o której mowa w § 1, 

podpisywana jest przez wszystkich członków organu zarządzającego podatnika. Z 

przedmiotowego przepisu usunięte zostało zdanie trzecie które wskazywało, że dowód 

złożenia podpisów przez wskazane powyżej osoby przekazywany jest za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez jedną z osób, 

które podpisały te dokumenty.  Zmiana ta powinna usunąć wątpliwości odnośnie 

elektronicznej formy składania informacji MDR-3. Art. 86j § 5 w wyniku zmian otrzyma 

brzmienie, zgodnie z którym w przypadku podatników będących jednostkami 

organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej informacja, o której mowa w § 1, zawiera 

oświadczenie, zgodnie z którym wszyscy uprawnieni do reprezentacji, a w przypadku spółek 

niebędących osobami prawnymi - także wspólnicy posiadający co najmniej 10% udziału w 

zyskach spółki niebędącej osobą prawną, poświadczą prawdziwość danych zawartych w tej 

informacji. W zakresie przekazania tych dokumentów do Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej przepis § 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Celem wprowadzenia 

przedmiotowych modyfikacji jest ułatwienie składającym przekazania informacji o której 

mowa w art. 86j § 1, w szczególności w przypadku zaistnienia problemów technicznych 

z przekazaniem jej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Projekt zakłada dodanie art. 86la, który precyzować będzie, że kontrolę wypełniania 

obowiązków dot. procedury wewnętrznej (tj. obowiązków uregulowanych w art. 86l) 

sprawować będą naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Do kontroli tej stosowane będą 

odpowiednio przepisy działu V rozdziału 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej. Przepisy te dokonują wyjaśnienia zadań naczelników urzędów 

celno-skarbowych, które wprowadzone zostały ustawą wprowadzającą z początkiem 2019 r. 

Projekt precyzuje – poprzez dodanie w art. 86m §4, – że w sprawach nieuregulowanych 

rozdziale dotyczącym informacji o schematach podatkowych do postępowania w zakresie 

nałożenia kary pieniężnej, stosuje się odpowiednio przepisy działu IV. W mocy pozostaje 

nadal paragraf 3 tego artykuły wskazujący, że do nakładania kary pieniężnej stosuje się 

przepisy działu IVA Kodeksu postępowania administracyjnego. Celem przedmiotowej 

zmiany jest doprecyzowanie trybu prowadzonego postępowania w zakresie nakładania kary 

pieniężnej. Dodawany paragraf wskazuje również, że od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej 

przysługiwać będzie odwołanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
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Celem wprowadzenia powyższych zmian jest usprawnienie oraz usystematyzowanie 

wykonywania przez Krajową Administrację Skarbową obowiązków związanych 

z informacjami o schematach podatkowych. 

W art. 86n po § 3 dodaje się § 4, który stanowi, że minister właściwy do spraw finansów 

publicznych może, w drodze rozporządzenia, upoważnić inny organ Krajowej Administracji 

Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o których mowa 

w rozdziale 11a Ordynacji podatkowej, określając szczegółowy zakres upoważnienia oraz 

upoważnione organy, mając na względzie zapewnienie sprawnego i skutecznego 

wykonywania tych zadań.”;. Celem wprowadzenia przedmiotowego przepisu jest 

usprawnienie wykonywania przez Krajową Administrację Skarbową obowiązków związanych 

z obsługą napływających informacji o schematach podatkowych. Możliwość skorzystania z 

tej delegacji powinno przyczynić się do sprawniejszego i efektywniejszego wykonywania 

obowiązków związanych z informacjami o schematach podatkowych, w tym do usprawnienia 

procesu obsługi składanych informacji. 

Przedmiotowy projekt modyfikuje także art. 86o § 2. Do zakresu przepisów, które 

stosowane są odpowiednio w sprawach określonych w art. 86g-86i, dodany został art. 208. 

Przedmiotowa zmiana ma na celu usprawnienie wykonywania przez Krajową Administrację 

Skarbową obowiązków związanych z informacjami o schematach podatkowych. 

d) Obowiązek raportowania schematów podatkowych (art. 6 i 7 projektu ustawy)  

Projekt przewiduje również dwie zmiany w zakresie przekazywania informacji o schematach 

podatkowych transgranicznych. Pierwsza z nich (art. 6 projektu ustawy) nawiązuje do 

uzupełnienia listy terytoriów lub krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową o 

unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Zmiana tej listy 

wpływać będzie na zakres sprawozdawczy schematów podatkowych posiadających 

szczególną cechę rozpoznawczą, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 13 lit a tiret drugie 

Ordynacji podatkowej. W celu zapewnienia właściwego wypełnienia przez Polskę 

obowiązków zbierania informacji o schematach podatkowych transgranicznych oraz wymiany 

tych informacji z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej konieczne jest dodanie 

przepisów nakazujących podmiotom zobowiązanym (tj. promotorowi lub korzystającemu, a w 

szczególnych przypadkach wspomagającemu) przekazanie do Szefa KAS informacji o tym 

schemacie podatkowym. Systematyka projektowanego art. 6 ustawy ponawia logikę 

funkcjonujących obecnie przepisów o obowiązku raportowania schematów podatkowych (tj. 

art. 86a i n. Ordynacji podatkowej). W pierwszej kolejności obowiązek przekazania 
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informacji o tym schemacie podatkowym spoczywać będzie na promotorze. W sytuacji, w 

której promotor nie przekaże tej informacji (lub w przypadku danego uzgodnienia promotor w 

ogóle nie wystąpił) obowiązek przekazania tej informacji spoczywać będzie na 

korzystającym. Uzupełnieniem tych przepisów jest również wskazanie na mogące wystąpić w 

tej sytuacji obowiązki wspomagającego, które aktualizować się będą w sytuacji powzięcia 

przez wspomagającego wątpliwości odnośnie charakteru uzgodnienia lub dostrzeżenia przez 

wspomagającego, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy. 

Druga ze zmian dotyczy obowiązków wspomagającego (art. 7 projektu ustawy). Zmiana ta 

ma związek z obecnie obowiązującymi przepisami rozdziału 11a Ordynacji podatkowej (tj. 

przyjętymi rozwiązaniami przez polskiego ustawodawcę implementującego przepisy 

Dyrektywy) i przepisami tej dyrektywy Dyrektywa przewiduje obowiązek retrospektywnego 

raportowania przez „pośrednika” i „właściwego podatnika”, tj. podmiotach zdefiniowanych w 

przepisach Dyrektywy. Zgodnie z art. 8ab ust. 5 Dyrektywy, każde państwo członkowskie 

przyjmuje niezbędne środki w celu zobowiązania pośredników i właściwych podatników do 

przekazywania informacji na temat podlegającego zgłoszeniu uzgodnienia transgranicznego, 

w odniesieniu do którego dokonano pierwszej czynności służącej jego wdrożeniu w okresie 

między dniem wejścia w życie a datą rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy. 

Dyrektywa weszła w życie 25 czerwca 2018 r. 

Polskie regulacje implementujące unijną definicję „pośrednika” wprowadziły natomiast 

pojęcia promotora (art. 86a § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej) i wspomagającego (art. 86a § 1 

pkt 18 Ordynacji podatkowej). Jednocześnie od 1 stycznia 2019 r. obowiązek 

retrospektywnego raportowania dotyczy promotora lub korzystającego (art. 28 ustawy o 

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

od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2018r. poz. 2193)).  

Biorąc powyższe pod uwagę konieczne jest objęcie obowiązkiem retrospektywnego 

raportowania również wspomagającego. Obowiązek ten powstawać będzie jedynie w 

odniesieniu do tych schematów podatkowych transgranicznych, które mimo ciążącego na 

promotorach i wspomagających obowiązku nie zostały przez nich retrospektywnie 

zaraportowane. Obowiązek zaraportowania tych schematów przez wspomagającego 

aktualizować się będzie jeśli wspomagający przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej 

w dokonywanych przez niego czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 

jego działalności, obszaru jego specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych przez niego 



21 
 

czynności, dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest 

wspomagającym stanowi schemat podatkowy transgraniczny. 

Warto również wskazać, że Ministerstwo Finansów poinformowało o przedmiotowym 

obowiązku wynikającym z Dyrektywy na swoich stronach internetowych oraz w 

korespondencji skierowanej do izb i podmiotów skupiających osoby wykonujące określone 

zawody zaufania publicznego, względem których to osób potencjalnie powstać może 

obowiązek przekazania informacji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

e) Przepis uprawniający do aktualizacji numeru NSP (art. 8 projektu ustawy)  

Uwzględniając wymogi schemy do wymiany informacji podatkowych na podstawie 

Dyrektywy MDR powstanie konieczność zaktualizowania numerów schematów podatkowych 

do wzorca odpowiadającego założeniom przyjętym przez Komisję Europejską. W 

konsekwencji na podstawie projektowanego art. 7 projektu ustawy Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej w stosunku do schematów podatkowych transgranicznych 

uprawniony będzie do nadania zaktualizowanego numeru schematu podatkowego (NSP). 

Zgłaszający zobowiązany zaś będzie do posługiwania się tym numerem, czyli do 

zrealizowania obowiązków wynikających z art. 86g § 2, 2a, §4 i §5 Ordynacji podatkowej. 

Dokonanie aktualizacji NSP oznaczać będzie w tej sytuacji unieważnienie przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej dotychczasowego NSP. Unieważnienie następować będzie 

w formie postanowienia. 

Ad C Pozostałe zmiany 

a) Szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania 

W art. 15cb ustawy o CIT dodaje się ust. 10 ograniczającego prawo do podwyższania kosztów 

podatkowych o hipotetyczne koszty pozyskania kapitału zewnętrznego do sytuacji uzasadnionych 

ekonomicznie. Prawo do podwyższania kosztów dla celów rozliczenia podatku dochodowego nie 

będzie przysługiwało tym podatnikom, którzy układając odpowiednio stosunki zewnętrzne działają  

głównie lub wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowej (np. poprzez wniesienie dopłaty do 

spółki, która następnie przekaże środki finansowe pochodzące z tej pierwszej dopłaty innej lub 

kolejnej spółce w ramach drugiej lub kolejnej dopłaty). 

III. Wejście w życie ustawy  

Zgodnie z art. 11 ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, 

art. 3 i art. 4 pkt 8-12, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.  
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Z dniem ogłoszenia ustawy wejdą wybrane zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej – tj. 

zmiany przewidziane w art. 4 pkt 8-12. Szybsze wejście tych zmian, które odnoszą się do 

uprawnień organów publicznych, powinno przyczynić się do efektywniejszego 

funkcjonowania systemu raportowania informacji o schematach podatkowych oraz 

umożliwienie wydania rozporządzenia, o którym mowa w art. 119zfk § 5 Ordynacji 

podatkowej. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. 

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego sytemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).  

Projekt ustawy nie wymaga zaopiniowania, dokonania konsultacji albo uzgodnienia z 

właściwymi instytucjami organami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem 

Centralnym. 

 

  


