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Załącznik nr  

TABELA ZGODNOŚCI 

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o 

wymianie informacji podatkowych oraz ustawy  -  Ordynacja podatkowa. 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / 

WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 
1)

: 

 Dyrektywa Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 

2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw 

trzecich (Dz. U. UE L 144 z 7.6.2017 str. 1)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 
2) 

Jedn. red.  Treść przepisu UE 
3)

  Koniecz    

-ność 

wdroże

nia 

 

 T / N 

Jedn. red. (*) Treść przepisu/ów projektu (*) Uzasadnienie 

uwzględnienia w 

projekcie przepisów 

wykraczających 

poza minimalne 

wymogi  prawa UE 

i dodatkowe 

wyjaśnienia (**) 

 ROZDZIAŁ I 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

    

Art. 1 

pkt 1) 

W dyrektywie (UE) 2016/1164 

wprowadza się następujące zmiany: 

art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Zakres stosowania 

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 

wszystkich podatników, którzy 

podlegają opodatkowaniu podatkiem 

od osób prawnych w co najmniej 

jednym państwie członkowskim, w 

tym do znajdujących się w co 

najmniej jednym państwie 

członkowskim stałych zakładów 

podmiotów będących rezydentami do 

celów podatkowych w państwie 

T Art. 1 pkt 4 

(dodający w 

ustawie CIT 

nowy Rozdział 

3a  „Skutki 

wystąpienia 

rozbieżności w 

kwalifikacji 

struktur 

hybrydowych 

” – obejmujący 

art. 16n – 16v) 

w zw. z art. 1 

ustawy CIT 

4) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: 

„Rozdział 3a 

Skutki wystąpienia rozbieżności w kwalifikacji 

struktur hybrydowych 

 

Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem 

dochodowym dochodów osób prawnych i spółek 

kapitałowych w organizacji. 

2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do 

jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i 

spółek niemających osobowości prawnej, z 

zastrzeżeniem ust. 1 i 3. 

3. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do: 
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trzecim. 1) spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę 

lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) spółek niemających osobowości prawnej mających 

siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie 

z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa 

są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym 

państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów 

bez względu na miejsce ich osiągania. 

 2. Przepisy art.  9a  mają  też  

zastosowanie do  wszystkich  

podmiotów,  które  są  traktowane 

przez państwa członkowskie jako 

przejrzyste do celów podatkowych.” 

  Zgodnie z art. 2 ust. 3 dyrektywy termin transpozycji 

art. 9a upływa z dniem 31 grudnia 2022 r. – 

implementacja dyrektywy w tym zakresie nastąpi 

odrębnym projektem ustawy. 

 

Art. 1 pkt 2) w art. 2 wprowadza się następujące 

zmiany: 

T    

lit a) w pkt 4 ostatni akapit otrzymuje 

brzmienie: 

„Do celów art. 9 i 9a: 

a) w przypadku gdy powstaje 

rozbieżność na mocy pkt 9 lit. b), c), 

d), e) lub g) akapitu pierwszego 

niniejszego artykułu lub gdy  

wymagane jest dostosowanie na  

mocy  art. 9 ust. 3 lub  art. 9a,  

definicja przedsiębiorstwa 

powiązanego zostaje zmieniona w 

taki sposób, że wymóg 25 % 

zastępuje się wymogiem 50 %; 

 

 Art. 16n ust. 1 

pkt 13) oraz 

ust. 2, ust. 3 i 

ust. 4, art. 16o 

oraz art. 16s 

Art. 16n. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa 

o: 

13) podmiotach 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; 
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 b) osoba, która działa wspólnie z inną 

osobą w odniesieniu do praw głosu 

lub własności kapitału podmiotu, jest 

traktowana  jako  osoba mająca  

udział w  ogólnej sumie praw  głosu  

lub  własności kapitału tego  

podmiotu należących do tej drugiej 

osoby; 

 

c) przedsiębiorstwo powiązane 

oznacza również podmiot, który  do  

celów  rachunkowości  finansowej  

wchodzi w skład tej samej 

skonsolidowanej grupy co podatnik, 

przedsiębiorstwo, na którego 

zarządzanie podatnik ma znaczny 

wpływ, lub przedsiębiorstwo mające 

znaczny wpływ na zarządzanie 

podatnikiem.”; 

  2. W celu ustalenia podmiotów powiązanych, przez 

znaczący wpływ, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 

4, rozumie się znaczący wpływ, o którym mowa w art. 

11a ust. 2, przy czym wielkość udziału w kapitale, lub 

prawach głosu w organach kontrolnych, stanowiących 

lub zarządzających, lub udziału lub prawach do 

udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, 

w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów 

inwestycyjnych posiadanych bezpośrednio lub 

pośrednio wynosi, w przypadkach o których mowa w 

art. 16p ust. 3 pkt 2-5, art. 16o i art.16s, co najmniej 

50%. 

3. W przypadku osób, którym wspólnie przysługują w 

podmiocie prawa głosu lub udział w kapitale, 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. Przez osoby, o 

których mowa w zdaniu pierwszym rozumie się 

podmioty i osoby fizyczne. 

4. Przy określaniu wielkości pośredniego posiadania: 

1) udziałów w kapitale, lub  

2) praw głosu w organach kontrolnych, 

stanowiących lub zarządzających, lub  

3) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub 

majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek 

uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych 

– przepisy art. 11a ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 16o. 1. Podatnikowi nie przysługuje prawo do 

uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów 

kosztów podlegających podwójnemu odliczeniu w 

przypadku, gdy Rzeczpospolita Polska jest państwem: 

1) inwestora; 

2) płatnika, jeżeli prawo do ich odliczenia nie 

zostało wyłączone w państwie inwestora. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli podwójne 

odliczenie zostało dokonane przez podmioty 
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powiązane lub w ramach uzgodnienia strukturalnego.  

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podwójnemu 

odliczeniu odpowiada podwójnie wykazany w 

bieżącym lub przyszłym okresie rozliczeniowym 

dochód (przychód) w państwie inwestora i państwie 

płatnika. 

Art. 16s. Przepisy art. 16o i art. 16p ust. 1 stosuje się 

odpowiednio 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. 

 

lit b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) »rozbieżność w  kwalifikacji 

struktur  hybrydowych«  oznacza 

sytuację, w  której  uczestniczy 

podatnik lub  – w odniesieniu do art. 

9 ust. 3 – podmiot, w przypadku gdy: 

 

a) płatność z tytułu instrumentu 

finansowego powoduje sytuację 

odliczenia bez ujęcia w dochodzie; 

oraz: 

 (i) gdy taka płatność nie jest ujęta w 

dochodzie w rozsądnym terminie; 

oraz  

(ii) gdy rozbieżność może zostać 

przypisana różnicom w  

charakterystyce  danego instrumentu 

lub płatności dokonanej z jego tytułu. 

T Art. 16n ust. 1 

pkt 16), art. 

16p ust. 3 pkt 

1 oraz ust. 5 

 

Art. 16n. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa 

o: 

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. 

 

Art. 16p ust. 3 pkt 1.  Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w 

przypadku wystąpienia jednego z następujących 

przypadków:  

 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, 
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Do celów akapitu pierwszego 

płatność z tytułu instrumentu 

finansowego jest  traktowana  jako  

ujęta w dochodzie w rozsądnym 

terminie, w przypadku gdy: 

(i) płatność jest ujęta przez 

jurysdykcję odbiorcy płatności w 

okresie rozliczeniowym, który 

rozpoczyna się w ciągu 12 miesięcy 

od zakończenia okresu 

rozliczeniowego danego podatnika; 

lub 

(ii) uzasadnione jest  oczekiwanie, że  

płatność zostanie ujęta przez 

jurysdykcję odbiorcy płatności w  

przyszłym okresie rozliczeniowym, a  

warunki  płatności są takie, jakich 

można by  oczekiwać w przypadku 

uzgodnień między 

przedsiębiorstwami niezależnymi 

 

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; 

Art. 16p ust. 5: 

5. Przez świadczenie, o którym mowa w ust. 3, 

rozumie się jakikolwiek tytuł dający podstawę do 

ujęcia danej wartości w kosztach uzyskania 

przychodów, w tym odpis amortyzacyjny. 

 

 

W projekcie 

odesłano się do 

pojęcia 

„świadczenie” 

we wszystkich 

przypadkach, gdy 

dyrektywa 

posługuje się 

pojęciem 

„płatność”. Na 

gruncie polskiego 

prawa pojęcie 

„płatność” może 

być rozumiane 

wąsko jako 

płatność w 

pieniądzu, w 

wyniku czego 

przepisy 

mogłyby nie 

objąć innych 

form regulowania 

zobowiązań np. 

świadczeniem w 

naturze.   
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 b) płatność na  rzecz podmiotu 

hybrydowego powoduje odliczenie 

bez  ujęcia w  dochodzie i  gdy  ta 

rozbieżność wynika z różnic w 

przydziale płatności na rzecz 

podmiotu hybrydowego na mocy 

przepisów jurysdykcji, w której 

podmiot hybrydowy ma siedzibę lub 

jest zarejestrowany, i jurysdykcji 

wszelkich osób posiadających udział 

w tym podmiocie hybrydowym; 

T art. 16p ust. 3 

pkt 2  

 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku 

wystąpienia jednego z następujących przypadków: 

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; 

 

 c)   płatność na  rzecz  podmiotu 

mającego co  najmniej jeden  stały  

zakład powoduje  odliczenie bez  

ujęcia w  dochodzie  i  gdy  ta  

rozbieżność wynika z  różnic w  

przydziale płatności między siedzibą 

główną a stałym zakładem lub 

pomiędzy co najmniej dwoma 

stałymi zakładami tego samego 

podmiotu na mocy przepisów 

jurysdykcji, w której dany podmiot 

prowadzi działalność; 

T Art. 16p ust. 3 

pkt 3) w zw. z 

art. 16n ust. 1 

pkt 9) 

 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku 

wystąpienia jednego z następujących przypadków: 

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; 

 

Art. 16n ust. 1 pkt 9: 

9) placówce – 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; 

 

 

 d)  płatność powoduje  odliczenie bez 

ujęcia w dochodzie w wyniku 

płatności na rzecz  pominiętego  

stałego zakładu; 

T art. 16p ust. 3 

pkt 4) 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku 

wystąpienia jednego z następujących przypadków: 

4) świadczenie dokonane na rzecz placówki, która na 

podstawie uzgodnienia traktowana jest jako 

zagraniczny zakład w państwie siedziby podmiotu 
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posiadającego ten zakład i nie jest traktowana jako 

zagraniczny zakład w państwie położenia tej 

placówki; 

 e)   płatność dokonana przez podmiot 

 hybrydowy  powoduje odliczenie 

bez  ujęcia w  dochodzie  i  gdy  ta 

rozbieżność wynika z faktu 

pominięcia płatności na mocy 

przepisów jurysdykcji odbiorcy 

płatności; 

T art. 16p ust. 3 

pkt 5) 

Art. 16p. ust 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w 

przypadku wystąpienia jednego z następujących 

przypadków: 

5) świadczenie dokonane przez hybrydowy podmiot 

skutkuje odliczeniem bez opodatkowania ze względu 

na pominięcie świadczenia na podstawie prawa 

państwa odbiorcy; 

 

 f)  hipotetyczna  płatność między 

siedzibą główną  a  stałym zakładem 

lub  pomiędzy co  najmniej  dwoma 

stałymi zakładami powoduje 

odliczenie bez  ujęcia w  dochodzie  i  

gdy  ta  rozbieżność wynika z  faktu 

pominięcia płatności na mocy 

przepisów jurysdykcji odbiorcy 

płatności; lub  

T art. 16p ust. 3 

pkt 6) w zw. z 

art. 16v 

Art. 16p ust. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w 

przypadku wystąpienia jednego z następujących 

przypadków: 

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. 

Art. 16v. W przypadku, gdy  rozbieżność hybrydowa 

obejmuje placówkę będącą zagranicznym zakładem z 

punktu widzenia państwa podatnika, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1, nieuznawaną za zagraniczny zakład w 

państwie położenia placówki, oraz której przychód nie 

podlega opodatkowaniu w państwie podatnika, do 

przychodów podatnika zalicza się przychody, które 

byłyby przypisane do placówki, gdyby była 

traktowana jak zagraniczny stały zakład przez 

państwo członkowskiego jej położenia uzyskane w 

innym państwie członkowskim poprzez placówkę 

będącą zagranicznym zakładem podatnika. Przepis nie 

ma zastosowania, jeżeli brak opodatkowania w 

państwie podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 

wynika z ratyfikowanej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania zawartej między tym 

państwem a państwem trzecim. 
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 g)  występuje sytuacja podwójnego 

odliczenia. 

T Art. 16n ust. 1 

pkt 14) 

Art. 16n ust. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest 

mowa o: 

14) podwójnym odliczeniu – 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; 

 

 Do celów niniejszego pkt 9:     

 a)  płatność stanowiąca dochód 

bazowy z przeniesionego instrumentu 

finansowego nie powoduje powstania 

rozbieżności w  kwalifikacji  struktur  

hybrydowych  na  mocy  akapitu 

pierwszego lit.  a)  w  przypadku, gdy 

dokonuje jej  uczestnik rynku  w  

ramach  rynkowego  przeniesienia 

hybrydowego, pod  warunkiem że 

jurysdykcja płatnika wymaga od  

uczestnika rynku, by  ujął  jako  

dochód wszystkie kwoty otrzymane 

w związku z przeniesionym 

instrumentem finansowym; 

T Art. 16r pkt 2) Art. 16r. Przepisów art. 16o i art. 16p nie stosuje się: 

2) do świadczenia stanowiącego dochód (przychód) 

bazowy z przeniesionego instrumentu finansowego w 

przypadku, gdy jest dokonywane przez uczestnika 

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). 

 

 b) rozbieżność w kwalifikacji 

struktur hybrydowych powstaje 

jedynie na mocy akapitu pierwszego 

lit. e), f) lub g), w zakresie, w jakim 

jurysdykcja płatnika pozwala, by 

odliczenie było potrącane z kwoty, 

która nie stanowi podwójnie 

ujmowanego dochodu; 

T Art. 16p ust. 6 

i Art. 16o ust. 

3  

Art. 16p ust. 6. Przepisów ust. 3 pkt 5 i 6 nie stosuje 

się, jeżeli odliczenie odpowiada dochodowi 

(przychodowi) wykazanemu w państwie płatnika. 

 

Art. 16o ust. 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli 

podwójnemu odliczeniu odpowiada podwójnie 

wykazany w bieżącym lub przyszłym okresie 

rozliczeniowym dochód (przychód) w państwie 

inwestora i państwie płatnika. 

 

 c)   rozbieżność nie jest traktowana 

jako rozbieżność w kwalifikacji 

struktur hybrydowych, o ile nie 

powstanie ona  między 

T Art. 16o ust. 2, 

art. 16p ust. 4 

Art. 16o. 2. Przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli podwójne 

odliczenie zostało dokonane przez podmioty 

powiązane lub w ramach uzgodnienia strukturalnego.  

 

Ze względu na to, 

że zwrot 

„podmioty 

powiązane” 
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przedsiębiorstwami powiązanymi,  

między podatnikiem a  

przedsiębiorstwem powiązanym, 

między siedzibą główną a stałym 

zakładem, pomiędzy co najmniej 

dwoma stałymi zakładami tego 

samego podmiotu lub w ramach 

uzgodnienia strukturalnego. 

Art. 16p. 4. Przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli odliczenie 

bez opodatkowania zostało dokonane przez podmioty 

powiązane lub w ramach uzgodnienia strukturalnego. 

obejmuje relacje 

pomiędzy 

podatnikiem a 

podmiotem 

powiązanym i 

siedzibą główną a 

stałym zakładem, 

za wystarczające 

uznano odesłanie 

w przepisie do 

„podmiotów 

powiązanych”.  

 Do celów niniejszego pkt 9 oraz art. 

9, 9a i 9b: 

   

 

 

 a)  »rozbieżność« oznacza podwójne 

odliczenie lub odliczenie bez ujęcia 

w dochodzie; 

T Art. 16n ust. 1 

pkt 16) 

Art. 16n. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa 

o: 

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; 

 

 b)   »podwójne  odliczenie« oznacza 

odliczenie tych  samych  płatności, 

kosztów  lub  strat  w  jurysdykcji, w 

której płatność ma swoje źródło lub 

w której ponoszone są koszty lub 

straty (jurysdykcji płatnika) oraz w  

innej  jurysdykcji (jurysdykcji 

inwestora).  W  przypadku płatności 

dokonywanej  przed podmiot 

hybrydowy lub stały zakład 

jurysdykcją płatnika jest jurysdykcja, 

w której podmiot hybrydowy lub 

stały zakład mają siedzibę lub się 

znajdują; 

T Art. 16n ust. 1 

pkt 14), pkt 6), 

pkt 8) 

14) podwójnym odliczeniu – 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; 

 

6) państwie inwestora – oznacza to państwo inne niż 

państwo płatnika, które przyznaje prawo do odliczenia 

świadczenia, kosztu lub straty skutkującego 

podwójnym odliczeniem; 

 

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

a) świadczenie ma źródło lub zostały poniesione 

koszty lub straty – w przypadku podwójnego 
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odliczenia, 

b) hybrydowy podmiot lub placówka mają 

siedzibę lub są położone – w przypadku świadczenia 

dokonanego przez hybrydowy podmiot lub placówkę, 

które skutkuje podwójnym odliczeniem, 

c) przyjmuje się zgodnie z prawem tego państwa, 

że świadczenie lub hipotetyczne świadczenie zostało 

dokonane – w przypadku odliczenia bez 

opodatkowania; 

 

 c) »odliczenie bez  ujęcia w  

dochodzie«  oznacza odliczenie 

płatności lub  hipotetycznej  płatności 

między siedzibą główną a stałym 

zakładem lub pomiędzy co najmniej 

dwoma stałymi zakładami w 

jurysdykcji, w  której  ta  płatność lub  

hipotetyczna  płatność jest  

traktowana  jako  płatność dokonana 

(jurysdykcja płatnika), jednak nie 

dochodzi do ujęcia tej płatności lub 

hipotetycznej płatności do celów 

podatkowych w jurysdykcji odbiorcy 

płatności. Jurysdykcja odbiorcy 

płatności jest jurysdykcją, w której ta 

płatność lub hipotetyczna  płatność 

jest  otrzymana lub  traktowana jako  

otrzymana na  mocy przepisów  innej 

jurysdykcji; 

T Art. 16n ust. 1 

pkt 5) i pkt 7) 

Art. 16n. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa 

o: 

5) odliczeniu 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; 

7) państwie odbiorcy – oznacza to państwo, w którym 

zgodnie z prawem innego państwa świadczenie lub 

hipotetyczne świadczenie skutkujące odliczeniem bez 

opodatkowania jest uznawane za otrzymane; 

 

 d)  »odliczenie« oznacza kwotę, która 

jest traktowana jako podlegająca 

odliczeniu od dochodu podlegającego 

opodatkowaniu na  mocy  przepisów  

jurysdykcji płatnika lub  jurysdykcji 

inwestora.  Pojęcie »podlegający 

odliczeniu« jest interpretowane 

zgodnie z powyższym; 

T art. 16n ust. 1 

pkt 5) i 14) 

Art. 16n. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa 

o: 

5) odliczeniu 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 

W projekcie nie 

zdefiniowano 

odrębnie pojęcia 

„odliczenie”. Jest 

ono określone w 

definicjach 

podwójnego 

odliczenia i 
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placówką lub pomiędzy dwoma placówkami, które nie 

powodują powstania dochodu (przychodu) w państwie 

odbiorcy; 

14) podwójnym odliczeniu – 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; 

odliczenia bez 

opodatkowania 

(„uwzględnienie 

w kosztach 

uzyskania 

przychodów, 

odliczenie od 

przychodu, 

dochodu, 

podstawy 

opodatkowania 

lub podatku).  

 e) »ujęcie w dochodzie« oznacza 

kwotę, która jest brana pod uwagę 

przy dochodzie podlegającym 

opodatkowaniu na mocy przepisów 

jurysdykcji odbiorcy płatności. 

Płatność z tytułu instrumentu 

finansowego nie  jest  traktowana  

jako  płatność ujęta w  dochodzie w  

zakresie, w  jakim  ta  płatność 

kwalifikuje  się  do dowolnej  ulgi  

podatkowej  wyłącznie ze  względu  

na  charakterystykę tej  płatności na  

mocy  przepisów jurysdykcji 

odbiorcy płatności. Pojęcie »ujęty w 

dochodzie« jest interpretowane 

zgodnie z powyższym; 

T Art. 16n ust. 5 Art. 16n ust. 5. Świadczenie lub hipotetyczne 

świadczenie nie powoduje powstania dochodu 

(przychodu) w państwie odbiorcy zgodnie z ust. 1 pkt 

5 w przypadku, 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.   

 

 

 f)   »ulga  podatkowa«  oznacza 

zwolnienie z  podatku, obniżenie 

stawki podatkowej  lub  wszelkie 

kredyty podatkowe lub zwroty 

podatku (inne niż kredyt podatkowy 

z tytułu podatków u źródła); 

T Art. 16n ust. 5 

pkt 2) 

Art. 16n ust. 5. Świadczenie lub hipotetyczne 

świadczenie nie powoduje powstania dochodu 

(przychodu) w państwie odbiorcy zgodnie z ust. 1 pkt 

5 w przypadku, gdy na podstawie przepisów państwa 

odbiorcy świadczenia te: 

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 

Pojęcie ulgi 

podatkowej nie 

zostało odrębnie 

zdefiniowane. 

Wyjaśnienie 

znaczenia tego 

pojęcia zostało 

zamieszczone w 

art. 16n ust. 5 pkt 
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kredycie podatkowym innym niż kredyt podatkowy z 

tytułu podatków pobieranych u źródła.    

2. 

 g)   »podwójnie  ujmowany  dochód«  

oznacza pozycję  dochodów,  którą  

ujmuje się  na  mocy  przepisów  obu 

jurysdykcji, w których powstała 

rozbieżność; 

T Art. 16o ust. 3 

oraz art. 16t 

ust. 1 pkt 2) 

Art. 16o ust. 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli 

podwójnemu odliczeniu odpowiada podwójnie 

wykazany w bieżącym lub przyszłym okresie 

rozliczeniowym dochód (przychód) w państwie 

inwestora i państwie płatnika. 

 

Art. 16t. 1. Podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 

1, nie przysługuje prawo do uwzględnienia kosztów w 

kosztach uzyskania przychodów lub do pomniejszenia 

dochodów o straty, jeżeli te koszty lub straty: 

2) nie odpowiadają podwójnie wykazanemu 

dochodowi (przychodowi). 

Pojęcie to nie 

zostało odrębnie 

zdefiniowane. 

Znaczenie tego 

pojęcia zostało 

wyjaśnione w 

przepisach, które 

dotyczą sytuacji 

podwójnego 

ujęcia dochodu.  

 h)   »osoba« oznacza osobę fizyczną 

lub podmiot; 

 Art. 16n ust. 3 

zd. 2 

3. W przypadku osób, którym wspólnie przysługują w 

podmiocie prawa głosu lub udział w kapitale, 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. Przez osoby, o 

których mowa w zdaniu pierwszym rozumie się 

podmioty i osoby fizyczne. 

 

 i)   »podmiot hybrydowy« oznacza 

podmiot lub uzgodnienie uznawane 

na mocy przepisów jednej 

jurysdykcji za  podmiot podlegający 

opodatkowaniu, których dochody lub  

wydatki traktowane  są  jako  

dochody lub wydatki co najmniej 

jednej innej osoby na mocy 

przepisów innej jurysdykcji; 

T Art. 16n ust. 1 

pkt 10), 11),  

12) i 2) 

Art. 16n. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa 

o: 

10) podmiocie – oznacza to osobę prawną, jednostkę 

organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub 

placówkę; 

11) podmiocie nietransparentnym – oznacza to 

podmiot będący podatnikiem podatku dochodowego, 

a także zagraniczny zakład takiego podatnika; 

12) podmiocie transparentnym – oznacza to podmiot 

niebędący podatnikiem podatku dochodowego na 

podstawie prawa państwa, a także położona w innym 

państwie placówka niebędąca zagranicznym 

zakładem; 

2) hybrydowym podmiocie – oznacza to podmiot, 

który dla celów podatkowych jednego państwa jest 

Pojęcie 

„hybrydowego 

podmiotu” 

zostało 

zdefiniowane 

odmiennie niż w 

dyrektywie, 

jednak w sposób 

oddający sens tej 

definicji. W 

dyrektywie 

mowa jest o 

przypadku gdy 

dochody jednego 

podmiotu są 
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traktowany jako podmiot nietransparentny, a dla 

celów podatkowych innego państwa jest traktowany 

jako podmiot transparentny; 

 

traktowane jako 

dochody innej 

osoby co 

odpowiada 

zdefiniowanemu 

w projekcie 

pojęciu „podmiot 

transparentny”.  

 j)   »instrument finansowy«  oznacza 

dowolny  instrument w  zakresie, w  

jakim  powoduje  dochód z  tytułu 

finansowania lub  udziałów  

kapitałowych,  który  jest  

opodatkowany  zgodnie z  przepisami 

dotyczącymi opodatkowania 

wierzytelności, udziałów 

kapitałowych lub instrumentów 

pochodnych na mocy przepisów 

jurysdykcji odbiorcy płatności albo 

jurysdykcji płatnika i obejmuje 

przeniesienie hybrydowe; 

T Art. 16n ust. 1 

pkt 4), 1) i 3) 

Art. 16n. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa 

o: 

4) instrumencie finansowym – 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; 

 

1) hybrydowym instrumencie finansowym – oznacza 

to  instrument finansowy, który w państwie płatnika 

jest inaczej kwalifikowany dla celów podatkowych 

niż w państwie odbiorcy; 

 

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; 

Uznano za 

niezasadne 

łączenie pojęcia 

instrumentu 

finansowego i 

przeniesienia 

hybrydowego 

(„obejmuje 

przeniesienie 

hybrydowe”) ze 

względu na 

odesłanie do 

instrumentu 

finansowego w 

pojęciu 

hybrydowej 

transakcji – 

czego skutkiem 

będzie uznanie, 

ze instrument 

finansowy może 

dotyczyć 

hybrydowej 

transakcji 

(obejmować 

przeniesienie 

hybrydowe).   

 k)   »uczestnik rynku« oznacza osobę T Art. 16n ust. 1 Art. 16n ust. 1 Ilekroć w niniejszym rozdziale jest  
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lub podmiot prowadzące działalność 

polegającą na regularnym zakupie i 

sprzedaży instrumentów finansowych 

na własny rachunek w celu 

osiągnięcia zysku; 

pkt 18) mowa o: 

18) uczestniku 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; 

 l) »przeniesienie hybrydowe« 

oznacza uzgodnienie w sprawie 

przeniesienia instrumentu 

finansowego, w przypadku gdy 

dochód bazowy z tytułu 

przeniesionego instrumentu 

finansowego jest traktowany do 

celów podatkowych jako dochód 

uzyskany równocześnie przez więcej 

niż jedną ze stron tego uzgodnienia. 

T Art. 16n ust. 1 

pkt 3) 

Art. 16n ust. 1 Ilekroć w niniejszym rozdziale jest 

mowa o: 

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; 

 

 m) »rynkowe przeniesienie 

hybrydowe« oznacza przeniesienie 

hybrydowe, którego dokonuje 

uczestnik rynku w ramach zwykłej 

działalności, a nie w ramach 

uzgodnienia strukturalnego; 

T Art. 16n ust. 1 

pkt 17) 

Art. 16n. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa 

o: 

17) rynkowej hybrydowej transakcji – oznacza to 

hybrydową transakcję, której dokonuje uczestnik 

rynku w ramach zwykłej działalności, a nie w ramach 

uzgodnienia strukturalnego; 

 

 n)   »pominięty stały zakład« oznacza 

uzgodnienie traktowane jako 

powodujące powstanie stałego 

zakładu na mocy przepisów  

jurysdykcji siedziby głównej,  które  

nie  jest  traktowane  jako  

powodujące powstanie stałego 

zakładu na mocy przepisów drugiej 

jurysdykcji;” 

T Art. 16p ust. 3 

pkt 4) w zw. z 

art. 16n ust. 1 

pkt 9) 

Art. 16p. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku 

wystąpienia jednego z następujących przypadków:  

4) świadczenie dokonane 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; 

 

Art. 16n. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa 

o: 

9) placówce – oznacza to: 

a) prowadzenie przez podmiot nietransparentny 

mający siedzibę w jednym państwie działalności w 

drugim państwie, w tym poprzez zagraniczny zakład, 

Zrezygnowano z 

odrębnego 

definiowania 

tego zwrotu. 

Pojęcie to zostało 

objęte definicją 

„placówki” a 

następnie opisane 

w przepisie 

merytorycznym. 
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b) podmiot transparentny mający siedzibę w jednym 

państwie, w zyskach którego uczestniczy 

bezpośrednio lub pośrednio podmiot nietransparentny 

będący rezydentem innego państwa; 

lit c)    dodaje się następujące punkty:     

 „10)  »skonsolidowana  grupa  do  

celów  rachunkowości finansowej«  

oznacza grupę  składającą  się  ze  

wszystkich podmiotów, które są w 

pełni uwzględniane w 

skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym sporządzonym zgodnie z 

międzynarodowymi standardami 

sprawozdawczości finansowej lub 

krajowym systemem 

sprawozdawczości finansowej 

danego państwa członkowskiego; 

T Art. 16n ust. 1 

pkt 13) lit. c) 

Art. 16n. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa 

o: 

13) podmiotach powiązanych – oznacza to podmioty 

powiązane, o których w art. 11a ust. 1 pkt 4 i ust. 4, a 

także:   

c) podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej 

obowiązanej na podstawie przepisów o 

rachunkowości do sporządzania skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego; 

Odesłanie w 

projekcie do 

przepisów o 

rachunkowości 

oznacza, żę 

obejmują 

również 

międzynarodowe 

standardy.  

 11)  »uzgodnienie strukturalne« 

oznacza uzgodnienie obejmujące 

rozbieżność w  kwalifikacji struktur 

hybrydowych,  gdzie  ta  rozbieżność 

jest  wliczona w  warunki  

uzgodnienia, lub  uzgodnienie, 

którego celem było  wytworzenie 

rozbieżności w  kwalifikacji  struktur 

hybrydowych,  chyba  że  nie  można 

zasadnie oczekiwać, że podatnik lub 

przedsiębiorstwo powiązane byli 

świadomi rozbieżności w 

kwalifikacji struktur hybrydowych, i 

nie mieli oni udziału w korzyściach 

podatkowych wynikających z tych 

rozbieżności.”;   

T Art. 16n ust. 1 

pkt 19) 

Art. 16n. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa 

o: 

19) uzgodnieniu strukturalnym – 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. 

 

pkt 3) w art. 4 wprowadza się następujące 

zmiany: 

    

lit a) ust. 5 lit. a) ppkt (ii) otrzymuje N 
(opcja) 

 Nie wymaga implementacji.  
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brzmienie: 

 „(ii)  wszystkie aktywa i  pasywa są  

wyceniane przy  użyciu  tej  samej 

metody,  która  została zastosowana 

w  przypadku skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego  

sporządzonego zgodnie z  

międzynarodowymi standardami 

sprawozdawczości finansowej  lub  

krajowym  systemem 

sprawozdawczości finansowej  

danego państwa członkowskiego;”; 

    

lit b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: N 
(opcja) 

 Nie wymaga implementacji.  

 „8.  Do  celów  ust.  1–7  podatnik 

może zostać uprawniony do  

stosowania skonsolidowanych  

sprawozdań finansowych 

sporządzanych zgodnie z innymi 

standardami rachunkowości innymi 

niż międzynarodowe standardy 

sprawozdawczości finansowej  lub  

krajowy  system sprawozdawczości 

finansowej  danego państwa 

członkowskiego.”; 

    

pkt 4) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 9 

Rozbieżności w  kwalifikacji 

struktur hybrydowych 

T    
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 1.  W zakresie, w jakim rozbieżność 

w kwalifikacji struktur hybrydowych 

prowadzi do podwójnego odliczenia: 

a)  odliczenia nie przyznaje się w 

państwie członkowskim, które 

stanowi jurysdykcję inwestora; oraz 

b)  w przypadku gdy odliczenie 

zostanie przyznane w jurysdykcji 

inwestora, odliczenia nie przyznaje 

się w państwie członkowskim, które 

stanowi jurysdykcję płatnika. 

 

Niemniej jednak wszelkie takie  

odliczenia kwalifikują  się  do  

potrącenia z  podwójnie  

ujmowanego dochodu, niezależnie od 

tego, czy nastąpi to w bieżącym, czy 

w kolejnym okresie rozliczeniowym. 

 Art. 16o ust. 1 

i ust. 3 

Art. 16o. 1. Podatnikowi nie przysługuje prawo do 

uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów 

kosztów podlegających podwójnemu odliczeniu w 

przypadku, gdy Rzeczpospolita Polska jest państwem: 

1) inwestora; 

2) płatnika, jeżeli prawo do ich odliczenia nie zostało 

wyłączone w państwie inwestora. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podwójnemu 

odliczeniu odpowiada podwójnie wykazany w 

bieżącym lub przyszłym okresie rozliczeniowym 

dochód (przychód) w państwie inwestora i państwie 

płatnika. 

 

 2.  W  zakresie, w  jakim rozbieżność 

w  kwalifikacji  struktur  

hybrydowych  prowadzi do  

odliczenia bez  ujęcia w dochodzie: 

a)  odliczenia nie przyznaje się w 

państwie członkowskim, które 

stanowi jurysdykcję płatnika; oraz 

b)  w  przypadku gdy  odliczenie 

zostanie przyznane w  jurysdykcji 

płatnika, kwota płatności, która  w  

innym przypadku powodowałaby 

T Art. 16p ust. 1 

i 2 

Art. 16p 1. Podatnikowi nie przysługuje prawo do 

uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów 

kosztów podlegających odliczeniu bez opodatkowania 

z przyczyn określonych w ust. 3, w przypadku gdy 

Rzeczpospolita Polska jest państwem płatnika. 

2. Przepisów art. 12 ust. 4 pkt 2, 3c, 3e, 3f, 4, 4a, 6a, 

11, 12, 21 nie stosuje się do wpłat, zarachowanych 

należności oraz innych świadczeń określonych w tych 

przepisach, uzyskanych przez podatnika, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 lub 2, jeżeli takie wpłaty, 

należności oraz inne świadczenia podlegały odliczeniu 
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powstanie rozbieżności, zostaje ujęta  

w  dochodzie w  państwie 

członkowskim, które stanowi 

jurysdykcję odbiorcy płatności. 

bez opodatkowania z przyczyn określonych w ust. 3, a 

państwo płatnika inne niż Rzeczpospolita Polska 

przyznało prawo do ich odliczenia. 

 

 3.  Państwo członkowskie nie  

przyznaje odliczenia w  odniesieniu 

do  płatności dokonanej przez 

podatnika w zakresie, w jakim taka 

płatność służy – pośrednio lub 

bezpośrednio – finansowaniu 

podlegających opodatkowaniu 

wydatków powodujących powstanie 

rozbieżności w kwalifikacji struktur 

hybrydowych poprzez transakcję lub 

serię transakcji między 

przedsiębiorstwami powiązanymi lub  

zawartymi  w  ramach uzgodnienia 

strukturalnego, z  wyjątkiem 

przypadku, gdy  jedna  z  jurysdykcji 

uczestniczących  w  tej  transakcji lub  

seriach  transakcji zastosuje 

równoważne dostosowanie w 

odniesieniu do takiej rozbieżności w 

kwalifikacji struktur hybrydowych. 

T Art. 16s Art. 16s. Przepisy art. 16o i art. 16p ust. 1 stosuje się 

odpowiednio 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. 

 

 

 4.  Państwo członkowskie może 

wyłączyć z zakresu: 

N 
(opcja) 

 Nie wymaga implementacji.  

 a)  ust. 2  lit.  b)  niniejszego artykułu 

– rozbieżności w  kwalifikacji  

struktur  hybrydowych  określone w  

art. 2  pkt  9 lit. b), c), d) lub f); 

    

 b)  ust. 2 lit. a) i b) niniejszego 

artykułu – rozbieżności w 

kwalifikacji struktur hybrydowych 

powstające w wyniku płatności 

odsetek z tytułu instrumentu 

finansowego na rzecz 

przedsiębiorstwa powiązanego, 
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jeżeli: 

 (i)   instrument finansowy ma cechy 

instrumentu umorzenia lub konwersji 

długu; 

    

 (ii) instrument finansowy  

wyemitowano wyłącznie w  celu  

spełnienia wymogów  dotyczących  

zdolności do pokrycia  strat  

mających  zastosowanie do  sektora  

bankowego  i  jest  on  uznany jako  

taki  w  wymogach podatnika 

dotyczących zdolności do pokrycia 

strat; 

    

 (iii) instrument finansowy 

wyemitowano 

    

 - w związku z instrumentami 

finansowymi mającymi cechy 

instrumentu umorzenia lub konwersji 

długu na poziomie jednostki 

dominującej; 

    

 - na  poziomie niezbędnym  do  

spełnienia mających  zastosowanie 

wymogów  dotyczących  zdolności 

do pokrycia strat; 

    

 - nie jako część uzgodnienia 

strukturalnego; oraz 

    

 (iv)  całkowite  odliczenie netto w  

odniesieniu do  skonsolidowanej 

grupy  w  ramach uzgodnienia nie  

przekracza kwoty,  jaką  uzyskano by  

w  przypadku wyemitowania przez  

podatnika takiego instrumentu 

finansowego bezpośrednio na rynek. 

    

 Lit. b) ma zastosowanie do dnia 31 

grudnia 2022 r. 

    

 5.  W zakresie, w  jakim  rozbieżność 

w  kwalifikacji struktur hybrydowych 

N Art.7 ustawy 

CIT 

Art. 7 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem 

dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu 

Nie ma potrzeby 

implementacji, 
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dotyczy dochodu pominiętego  

stałego zakładu niepodlegającego 

opodatkowaniu w państwie 

członkowskim, w którym podatnik 

jest rezydentem do celów 

podatkowych,  to  państwo 

członkowskie  nakłada na  podatnika 

wymóg ujęcia  dochodu, który  w  

innym przypadku zostałby 

przypisany  pominiętemu  stałemu 

zakładowi.  Ma  to  zastosowanie, 

chyba  że  dane  państwo 

członkowskie musi  zwolnić  dochód 

z  opodatkowania na  mocy  umowy  

o  unikaniu podwójnego 

opodatkowania, którą  zawarło z 

państwem trzecim. 

osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu 

osiągniętego z innych źródeł przychodów. W 

przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 

24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód. 

2. Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem 

art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, 

jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego 

źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, 

osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty 

uzyskania przychodów przekraczają sumę 

przychodów, różnica jest stratą ze źródła 

przychodów.(…) 

gdyż w Polsce 

nie wystąpi 

sytuacja kiedy 

dochody 

hybrydowej 

placówki 

polskiego 

podatnika  

(różnie 

traktowanej przez 

ustawodawstwa 

podatkowe) w 

Polsce 

podlegałyby 

zwolnieniu. 

Zwolnienie takie 

może być 

przyznane tylko 

na postawie 

umowy o 

unikaniu 

podwójnego 

opodatkowania. 

W zw. z art. 7 

ustawy CIT w 

przypadku 

pominiętego 

zakładu polski 

podatnik zawsze 

obowiązany jest 

dochód ten 

wykazać.  

 6.  W zakresie, w jakim przeniesienie 

hybrydowe ma prowadzić do 

uzyskania ulgi z tytułu podatku u 

źródła od płatności pochodzącej z  

T Art. 16u Art. 16u. W przypadku hybrydowej transakcji 

skutkującej uzyskaniem przez więcej niż jeden 

podmiot ulgi podatkowej dotyczącej podatku 

pobieranego u źródła od świadczeń z tytułu 
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przeniesionego instrumentu 

finansowego  przez  więcej niż  jedną  

zainteresowaną  stronę, państwo 

członkowskie podatnika ogranicza 

korzyść płynącą z takiej ulgi 

proporcjonalnie do dochodu netto 

podlegającego opodatkowaniu 

związanego z taką płatnością.”; 

przeniesionego instrumentu finansowego, podatnik, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1, jest uprawniony do 

skorzystania z ulgi podatkowej proporcjonalnie do 

dochodu podlegającego opodatkowaniu związanego z 

takim świadczeniem. 

pkt 5) dodaje się następujące artykuły:     

 „Artykuł 9a 

Rozbieżności w  kwalifikacji 

odwróconych struktur 

hybrydowych 

  Zgodnie z art. 2 ust. 3 dyrektywy termin transpozycji 

art. 9a upływa z dniem 31 grudnia 2022 r. – 

implementacja dyrektywy w tym zakresie nastąpi 

odrębnym projektem ustawy. 

 

 1.  W  przypadku gdy  co  najmniej  

jeden podmiot powiązany  niebędący 

rezydentem, posiadający  w  ujęciu 

zbiorczym bezpośrednio lub 

pośrednio co najmniej 50 % praw 

głosu, udziałów kapitałowych lub 

praw do udziału w  zyskach 

podmiotu hybrydowego  założonego 

lub  mającego siedzibę w  państwie 

członkowskim, znajduje  się w  

jurysdykcji lub  jurysdykcjach  

uznających  dany  podmiot 

hybrydowy  za  podatnika, ten  

podmiot hybrydowy uznawany jest 

za rezydenta tego państwa 

członkowskiego, a jego dochód jest 

opodatkowany w zakresie, w jakim 

nie jest on opodatkowany w inny 

sposób na mocy przepisów prawa 

tego państwa członkowskiego lub 

dowolnej innej jurysdykcji. 

    

 2.  Przepisy ust.  1  nie  mają  

zastosowania do  przedsiębiorstw 
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zbiorowego  inwestowania. Do  

celów  niniejszego artykułu 

»przedsiębiorstwo zbiorowego 

inwestowania« oznacza fundusz lub 

instrument inwestycyjny o dużej 

liczbie udziałowców i 

zróżnicowanym portfelu papierów 

wartościowych, objęte regulacjami w 

zakresie ochrony inwestorów w 

kraju, w którym mają siedzibę. 

 Artykuł 9b 

Rozbieżności w  zakresie 

rezydencji podatkowej 

W  zakresie, w  jakim  płatności, 

koszty  lub  straty  podatnika, który  

jest  rezydentem do  celów  

podatkowych  w  co najmniej dwóch  

jurysdykcjach,  podlegają  odliczeniu 

od  podstawy  opodatkowania w  obu  

jurysdykcjach, państwo 

członkowskie podatnika nie 

przyznaje odliczenia w zakresie, w 

jakim druga jurysdykcja pozwala, by 

takie odliczenie było potrącane z  

kwoty,  która nie  stanowi  podwójnie  

ujmowanego dochodu. Jeżeli  obie  

jurysdykcje są  państwami 

członkowskimi, to  odliczenia nie  

przyznaje  państwo członkowskie, w  

którym  zgodnie z  umową  o  

podwójnym opodatkowaniu między 

tymi państwami członkowskimi dany 

podatnik nie jest uznawany za 

rezydenta.”;   

T Art. 16t i art. 

16n ust. 1 pkt 

15) 

Art. 16t. 1. Podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 

1, nie przysługuje prawo do uwzględnienia kosztów w 

kosztach uzyskania przychodów lub do pomniejszenia 

dochodów o straty, jeżeli te koszty lub straty: 

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).  

2. 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. 16n. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa 

o: 

15) rezydencie – oznacza to podmiot mający 

nieograniczony obowiązek podatkowy w państwie; 
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pkt 6) w art. 10 ust. 1 dodaje się akapit w 

brzmieniu: 

„W drodze odstępstwa od akapitu 

pierwszego Komisja oceni wdrożenie 

art. 9 i 9b, w szczególności 

konsekwencje wyłączenia 

określonego w  art.  9  ust.  4  lit.  b),  

do  dnia  1  stycznia 2022 r.  i  

przedstawi Radzie stosowne 

sprawozdanie.”; 

N  Nie wymaga implementacji.  

pkt 7) w art. 11 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

„5a.W  drodze odstępstwa od  ust.  1  

państwa członkowskie  przyjmą i  

opublikują do  dnia  31  grudnia  

2019  r. przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne 

niezbędne do wykonania art. 9. 

Niezwłocznie przekazują Komisji 

tekst tych przepisów 

 

Państwa członkowskie stosują te 

przepisy od dnia 1 stycznia 2020 r. 

 

Przepisy przyjęte przez państwa 

członkowskie zawierają  odesłanie do  

niniejszej dyrektywy lub  odesłanie 

takie towarzyszy ich  urzędowej  

publikacji. Metody dokonywania 

takiego odesłania określane są  przez 

państwa członkowskie.”. 

T Art.11 Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2020, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, art. art. 3 i art. 4 pkt 8-

12, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Art. 2 1.  Państwa członkowskie przyjmą i 

opublikują do dnia 31 grudnia 2019 r. 

przepisy ustawowe, wykonawcze i 

administracyjne niezbędne do 

wykonania niniejszej dyrektywy. 

Niezwłocznie przekazują Komisji 

T Art. 11 Jw. 
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tekst tych przepisów. 

 

Państwa członkowskie stosują te 

przepisy od dnia 1 stycznia 2020 r. 

Przepisy przyjęte przez państwa 

członkowskie zawierają  odesłanie do  

niniejszej dyrektywy lub  odesłanie 

takie towarzyszy ich urzędowej 

publikacji. Metody dokonywania 

takiego odesłania określane są przez 

państwa członkowskie. 

 

2.  Państwa członkowskie przekazują 

Komisji tekst podstawowych  

przepisów  prawa krajowego, 

przyjętych w dziedzinie objętej 

niniejszą dyrektywą. 

 

3.  W drodze odstępstwa od ust. 1 

państwa członkowskie przyjmą i 

opublikują do dnia 31 grudnia 2021 r. 

przepisy ustawowe,  wykonawcze  i  

administracyjne niezbędne do  

wykonania art.  9a  dyrektywy (UE)  

2016/1164. Niezwłocznie przekazują 

Komisji tekst tych przepisów. 

Państwa członkowskie stosują te 

przepisy od dnia 1 stycznia 2022 r. 

Przepisy przyjęte przez państwa 

członkowskie zawierają  odniesienie 

do  niniejszej dyrektywy lub  

odniesienie takie towarzyszy ich  

urzędowej  publikacji. Metody 

dokonywania takiego odniesienia 

określane są  przez państwa 

członkowskie. 

Art. 3 Wejście w życie N  Nie wymaga implementacji.  
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Niniejsza dyrektywa wchodzi w 

życie dwudziestego dnia po jej 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

Art. 4 Adresaci 

 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest 

do państw członkowskich. 

N  Nie wymaga implementacji.  

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU
4) 

 

Jedn. 

red. 

Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  
w wypadku projektu usuwającego naruszenie Komisji należy wpisać nr naruszenia, zaś w wypadku wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (czy to w trybie 

prejudycjalnym czy skargowym) należy podać datę wyroku i sygnaturę sprawy  
2) 

tabelę zbieżności dla przepisów Unii Europejskiej można wygenerować przy pomocy systemu e-step (www.e-step.pl/urzednik). W wypadku konieczności dodania uzasadnienia dla 

przekroczenia minimum europejskiego należy dodać odpowiednią kolumnę 

http://www.e-step.pl/urzednik
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3) 
w tej części należy wskazać przepisy dyrektywy, decyzji ramowej, przepisy prawa UE, których naruszenie

 
wskazała Komisja lub których wykładni dokonał Trybunał 

Sprawiedliwości 
4) 

w tej części należy wskazać wszystkie przepisy projektu aktu prawnego, które nie zostały wymienione w pierwszej części tabeli. Ze względu na konieczność ograniczenia 

projektów implementujących prawo UE do przepisów wyłącznie i ściśle dostosowawczych przepisy wykraczające poza ten zakres powinny mieć charakter wyjątkowy i być 

opatrzone uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia . 

 (*) jeżeli do wdrożenia danego przepisu UE potrzebne jest oprócz przepisu przenoszącego treść, także wprowadzenie przepisów zapewniających stosowanie (np. przepisy 

proceduralne, przepisy karne itp.), w tabeli powinny znaleźć się wszystkie te przepisy wraz z oznaczeniem ich jednostek redakcyjnych 

(**) w wypadku wprowadzenia przepisów, które przekraczają minimum ustanowione przepisami UE (o ile jest to dopuszczalne) konieczne jest uzasadnienie zastosowania takiej 

normy  

 


