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ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz 

niektórych innych ustaw 
 

Jedn. red. Treść przepisu projektu Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

Art. 2 - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z 2018 r. poz. 2244 oraz z 

2019 r. poz. 1018 i 1309)   

Art. 15cb 

ust. 10 

w art. 15cb po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli: 

1) uznanie za koszt uzyskania przychodów kwoty określonej w ust. 1 

było głównym celem dokonania przez podatnika lub podmioty z nim 

powiązane, czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności 

prawnych, oraz 

2) czynności prawne, o których mowa w pkt 1, zostały 

przeprowadzone bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych (w 

sposób sztuczny), przy czym do przyczyn ekonomicznych nie zalicza 

się korzyści uzyskanej w roku podatkowym lub w latach następnych, 

wynikającej z podwyższenia kosztów uzyskania przychodów dla 

celów rozliczenia podatku dochodowego.” 

Zmiany związane z wprowadzeniem szczególnej klauzuli 

przeciwko unikaniu opodatkowania. Ust. 10 ogranicza 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  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). 

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.
1
) 

W art. 86a 

§1 dodaje się 

pkt 5a  

5a) NZSPT - rozumie się przez to numer zgłoszenia schematu 

podatkowego transgranicznego, nadawany na potrzeby wymiany 

informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej na podstawie dyrektywy 2011/16/UE z dnia 15 lutego 

2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie 

opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 

64 z 11.03.2011, str. 1 z późn. zm.); 

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 

dodaje się 

§2a   

§2a Załączając potwierdzenie nadania NSP zgodnie z §2 promotor nie 

przekazuje załączników do potwierdzenia nadania NSP zawierających 

dane osobowe podmiotów innych, niż podmiot któremu jest 

przekazywane potwierdzenie nadania NSP. 
 

Zmiana systemowa doprecyzowująca obecnie funkcjonujące 

rozwiązania w zakresie raportowania o schematach 

podatkowych.  

W art. 86d w 

§ 1 zdanie 

Art. 86b §2a i 3 stosuje się odpowiednio. Zmiana uwzględnia dodanie nowego §2a w art. 86b. Zmiana ta 

oznacza, że zlecając wspomagającemu wykonanie usług 
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drugie 

otrzymuje 

brzmienie 

udostępniane będą mu dane osobowe w ograniczonym 

zakresie. 

   

Art. 86g § 2 

oraz dodanie 

§ 2a i § 2b  

§ 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej nadaje NSP i przekazuje 

potwierdzenie jego nadania wraz z załącznikami. Potwierdzenie 

nadania NSP zawiera: NSP, dane ujęte w przekazanej informacji o 

schemacie podatkowym, z wyjątkiem danych osobowych, o których 

mowa w art. 86f § 1 pkt 1, 11 i 12 oraz załączniki. W potwierdzeniu 

nadania NSP wskazywane są także imię i nazwisko oraz identyfikator 

podatkowy przekazującego informację o schemacie podatkowym. 

Załączniki zawierają dane osobowe, o których mowa w art. 86f § 1 

pkt 1 dotyczące korzystającego oraz podmiotów wskazanych w pkt 

11 i 12. Każdy z załączników zawiera dane osobowe dotyczące jednej 

osoby. 

 

§2a. W odniesieniu do schematów podatkowych transgranicznych, 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej nadaje także NZSPT. 

Potwierdzenie nadania NSP zawiera także NZSPT. 

 

§2b. Jeżeli informacja o schemacie podatkowym zawiera NSP nadany 

przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, w potwierdzeniu 

nadania NSP Szef Krajowej Administracji Skarbowej wskazuje ten 

NSP.  

 

 
 

Zmiany doprecyzowujące związane z nadawaniem NSP przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Celem 

przedmiotowych 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. 

art. 86h w § 

1 dodaje się 

zdanie 

drugie 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest uprawniony do podjęcia 

działań, o których mowa w zdaniu pierwszym również po nadaniu 

NSP, w szczególności w celu uzyskania danych niezbędnych do 

wymiany informacji podatkowych z innymi państwami na potrzeby 

realizacji obowiązków wynikających z art. 8ab ust. 13 i 14 dyrektywy 

2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy 

administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 

77/799/EWG 

Zmiana doprecyzowująca w zakresie możliwości 

występowania do zgłaszających informacje o schematach 

podatkowych o dodatkowe wyjaśnienia. Celem 

wprowadzanego doprecyzowania jest ograniczenie 

ewentualnych wątpliwości odnośnie możliwości sprawnego 

gromadzenia danych w ramach przepisów o schematach 

podatkowych od podmiotów dokonujących zgłoszeń 

art. 86h §1a   §1a Uzupełnienie informacji o schemacie podatkowym zawiera 

kompletny zakres danych określonych w art. 86f §1. 
 

Zmiana dopracowująca sposób przesyłania informacji 

uzupełniających do Szefa KAS. Przepis zapewnia kompletność 

danych składanych przez zgłaszającego informację o 

schemacie podatkowym, tj. wykluczenia ryzyka wystąpienia 

rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wersjami składanych 
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informacji. 

art. 86j § 4 i 

§ 5 

otrzymują 

brzmienie 

§ 4. Przekazywana informacja, o której mowa w § 1, w tym 

zawierająca dane wskazane w § 2 lub 3, podpisywana jest przez 

podatnika będącego osobą fizyczną. W przypadku podatników 

będących osobami prawnymi informacja, o której mowa w § 1, 

podpisywana jest przez wszystkich członków organu zarządzającego 

podatnika. 

§ 5. 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. 
 

Zmiany doprecyzowujące obecnie obowiązujące przepisy w 

zakresie chociażby sposobu podpisania informacji o schemacie 

podatkowym.  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. 

 

Art. 86la Art. 86la. § 1. Kontrolę wypełniania obowiązków, o których mowa w 

art. 86l, przeprowadzają naczelnicy urzędów celno-skarbowych. 

§ 2. Do kontroli, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio 

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

Krajowej Administracji Skarbowej. 
 

Zmiany doprecyzowujące obecnie obowiązujące przepisy w 

zakresie sposobu prowadzenia kontroli.  Przepisy te dokonują 

wyjaśnienia zadań naczelników urzędów celno-skarbowych, 

które wprowadzone zostały ustawą wprowadzającą z 

początkiem 2019 r. 

 

art. 86m po 

§3 dodaje się 

§ 4  

§ 4. Do postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której 

mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu IV, przy czym 

od decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej przysługuje 

odwołanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
 

Zmiany doprecyzowujące obecnie obowiązujące przepisy w 

zakresie możliwości odwołania do ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych. Jest to 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. 

 

  

art. 86n 

dodaje się § 

4 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, mając na 

względzie sprawne i efektywne wykonywanie zadań określonych w 

niniejszym rozdziale, może w drodze rozporządzenia upoważnić 

organy Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania tych 

zadań. 

Zmiana ma na celu wykonywanie zadań związanych z 

nadawaniem NSP przez organy podległe Szefowi KAS. Celem 

wprowadzenia przedmiotowego przepisu jest usprawnienie 

wykonywania przez Krajową Administrację Skarbową 

obowiązków związanych z obsługą napływających informacji 
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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.  

art. 86o § 2 W zakresie nieuregulowanym w art. 86g-86i stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 120, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 

140, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 170, art. 171, art. 189 § 3, 

art. 208, działu IV rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 14, 16 i 23 oraz działu 

VIIIA. 
 

Zmiany doprecyzowujące możliwość stosowania przepisów 

Ordynacji podatkowej do rozdziału 11a. 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.  

art. 119zfk § 

5 

§ 5 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w 

drodze rozporządzenia, wzory informacji zastępczych, wraz z 

objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz 

terminu i miejsca ich składania, mając na uwadze umożliwienie 

prawidłowego rozliczenia podatku, a także kierując się potrzebą 

ułatwienia zainteresowanym poprawnego sporządzenia informacji 

zastępczych. 
 

Zmiana doprecyzowująca dająca możliwość wydania 

rozporządzenia wraz z załącznikami określającymi wzory 

informacji zastępczych (liczba mnoga). 

Art. 8 ustawy zmieniającej 
Art. 8  Art. 8. 1. W przypadku schematów podatkowych transgranicznych w 

rozumieniu art. 86a §1 pkt. 12 Ordynacji podatkowej, którym nadano 

NSP, w celu wymiany informacji podatkowych z innymi państwami 

na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z art. 8ab ust. 13 i 

14 dyrektywy 2011/16/UE UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie 

współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i 

uchylającej dyrektywę 77/799/EWG, Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej może nadać zaktualizowany NSP i przekazuje 

potwierdzenie jego nadania. Przepis art. 86g § 2, 2a, §4 i §5 stosuje 

się odpowiednio. 

2. Wydając na podstawie ust. 1 zaktualizowany NSP Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej unieważnia w drodze postanowienia, o 

którym mowa w art. 86i §2 pkt 1 Ordynacji podatkowej 

dotychczasowy NSP tego schematu podatkowego. 
 

 

Zmiana ma na celu uwzględnienie wymogów schemy do 

wymiany informacji podatkowych na podstawie 

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  

powstanie konieczność zaktualizowania numerów 

schematów podatkowych do wzorca odpowiadającego 

założeniom przyjętym przez Komisję Europejską.  

 

Na podstawie projektowanego art. 7 projektu ustawy Szef 

Krajowej Administracji Skarbowej w stosunku do 

schematów podatkowych transgranicznych uprawniony 

będzie do nadania zaktualizowanego numeru schematu 
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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. 
 


