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TABELA ZGODNOŚCI 

 

 

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

podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / 

WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 
1)

: 

Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164  z dnia 12 lipca 2017 r. ustanawiająca przepisy mające na 

celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz. U. UE L 193 z 19.07.2016 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 

(**) 

 ROZDZIAŁ I 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

    

Art. 1 Zakres stosowania 

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 

trzecim. 

T Art. 2 pkt 15 

(zmieniający 

art. 15c w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

1 i 11) i pkt 23 

lit l) 

(zmieniający 

art. 24a w 

ustawie CIT – 

w zakresie 

dodawanego 

ust. 20) w zw. 

z art. 3 ust. 1 

ustawy CIT; 

Art. 15c. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, 

są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania 

przychodów poniesione w danym roku podatkowym 

koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej 

nadwyżka kosztów finansowania dłużnego 

przewyższa kwotę odpowiadającą 30% dochodu 

stanowiącego podstawę opodatkowania, 

powiększonego o wartość zaliczonych w tym roku 

podatkowym do kosztów uzyskania przychodów 

odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, o 

których mowa w art. 16a-16m, oraz o dodatnią 

różnicę miedzy przychodami i kosztami finansowania 

zewnętrznego.  

11. Przepisy ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio do 

podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 
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art. 24a ust.1, 

19 w zw. z art. 

3 ust. 1 ustawy 

CIT 

 

prowadzącego działalność poprzez położony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny 

zakład, w tym do transakcji wewnętrznych takiego 

podatnika dotyczących jego zagranicznego zakładu 

położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 3.1. Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają 

obowiązkowi podatkowemu od całości swoich 

dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. 

 

Art. 24a.1. Podatek od dochodów zagranicznej spółki 

kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy 

opodatkowania. 

19. Przepisy ust. 1–18 oraz art. 27 ust. 2a stosuje się 

odpowiednio do: 

1) podatnika prowadzącego działalność gospodarczą 

przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego 

zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w 

podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18;  

2) podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 

prowadzącego działalność poprzez położony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny 

zakład. 

Art. 2 Definicje 

Na użytek niniejszej dyrektywy 

stosuje się następujące definicje: 

 

T    

pkt 1) „koszty finansowania zewnętrznego” 

oznaczają wydatki z tytułu odsetek 

od wszystkich form zadłużenia, inne 

koszty ekonomicznie równoważne 

odsetkom i wydatki poniesione w 

związku z pozyskiwaniem 

finansowania, zgodnie z definicją w 

 Art. 2 pkt 15 

(zmieniający 

art. 15c w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

5) 

Art. 15c 

5. Przez koszty finansowania dłużnego, o których 

mowa w niniejszym artykule, rozumie się wszelkiego 

rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych 

podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, 

środków finansowych i z korzystaniem z tych 

środków, a w szczególności odsetki (w tym 
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prawie krajowym, w tym – choć nie 

tylko – płatności w ramach pożyczek 

partycypacyjnych, odsetki 

kalkulacyjne z tytułu takich 

instrumentów jak obligacje zamienne 

i obligacje zerokuponowe, kwoty w 

ramach alternatywnych uzgodnień 

dotyczących finansowania, takich jak 

finansowanie typu islamskiego, 

element odsetkowy finansowania w 

przypadku płatności z tytułu leasingu 

finansowego, odsetki 

skapitalizowane ujęte w wartości 

bilansowej danego składnika 

aktywów, lub amortyzacja 

skapitalizowanych odsetek, kwoty 

określane przez odniesienie do 

zwrotu z finansowania w ramach 

zasad dotyczących ustalania cen 

transferowych, w stosownych 

przypadkach, kwoty odsetek 

nominalnych w ramach instrumentów 

pochodnych lub uzgodnień 

dotyczących zabezpieczenia 

związanych z finansowaniem 

zewnętrznym, z którego korzysta 

dany podmiot, określone zyski i 

straty z tytułu różnic kursowych 

wynikające z zaciągniętych pożyczek 

i instrumentów związanych z 

pozyskiwaniem finansowania, opłaty 

gwarancyjne związane z 

uzgodnieniami dotyczącymi 

finansowania, opłaty związane z 

uzgodnieniami i podobne koszty 

związane z zaciąganiem pożyczek; 

skapitalizowane), opłaty, prowizje, premie, część 

odsetkowa raty leasingowej, kary i opłaty za 

opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty 

zabezpieczenia należności i zobowiązań (w tym 

koszty pochodnych instrumentów finansowych) 

niezależnie na rzecz kogo zastały one  poniesione. 

pkt 2) „nadwyżka kosztów finansowania  Art. 2 pkt 15 Art. 15c  
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zewnętrznego” oznacza kwotę, o 

którą podlegające odliczeniu koszty 

finansowania zewnętrznego 

ponoszone przez podatnika 

przewyższają podlegające 

opodatkowaniu przychody z odsetek i 

inne równoważne ekonomicznie, 

podlegające opodatkowaniu 

przychody, które podatnik otrzymuje 

zgodnie z prawem krajowym; 

(zmieniający 

art. 15c w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

2) 

2. Przez nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego 

rozumie się kwotę, o jaką poniesione przez podatnika 

koszty finansowania dłużnego, podlegające zaliczeniu 

do kosztów uzyskania przychodów w danym roku 

podatkowym, przewyższają uzyskane przez podatnika 

w tym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu 

przychody o charakterze odsetkowym. 

pkt 3) „okres rozliczeniowy” oznacza rok 

podatkowy, rok kalendarzowy lub 

dowolny inny odpowiedni okres do 

celów podatkowych; 

N Art. 8 ust. 1-3 

ustawy CIT 

Kwestia roku podatkowego uregulowana jest w art. 8 

ust. 1-3 ustawy CIT i w tym zakresie przepisy 

dyrektywy nie wymagają implementacji. 

 

Art. 8. 1. Rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 

2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik 

postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, 

albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym 

zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o 

tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; 

wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych 

dwunastu miesięcy kalendarzowych. 

2. W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, 

pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia 

działalności do końca roku kalendarzowego albo do 

ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie 

dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy 

kalendarzowych. 

2a. W przypadku podjęcia po raz pierwszy 

działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i 

wybrania roku podatkowego pokrywającego się z 

rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy 

może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca 

roku kalendarzowego następującego po roku, w 

którym rozpoczęto działalność. 

3. W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po 

zmianie rok podatkowy uważa się okres od 

 



 5 

pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu 

poprzedniego roku podatkowego do końca roku 

podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może 

być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia 

trzy kolejne miesiące kalendarzowe. 

pkt 4) „przedsiębiorstwo powiązane” 

oznacza: 

a) podmiot, w którym podatnik 

posiada, bezpośrednio lub 

pośrednio, udział w postaci 

praw głosu lub własności 

kapitału w wysokości co 

najmniej 25 %, lub od którego 

ma prawo otrzymać co 

najmniej 25 % jego zysków; 

b) osobę fizyczną lub podmiot, 

którzy w podatniku posiadają, 

bezpośrednio lub pośrednio, 

udział w postaci praw głosu 

lub własności kapitału w 

wysokości co najmniej 25 %, 

lub którzy posiadają prawo do 

co najmniej 25 % udziału w 

zysku podatnika. 

Jeżeli osoba fizyczna lub podmiot 

posiadają, bezpośrednio lub 

pośrednio, udział w wysokości co 

najmniej 25 % w podatniku lub co 

najmniej jednym podmiocie, 

wszystkie odnośne podmioty, w tym 

podatnika, również uznaje się za 

przedsiębiorstwa powiązane. 

 

Na użytek art. 9 i w przypadku gdy 

rozbieżność dotyczy podmiotu 

hybrydowego, niniejsza definicja 

zostaje zmieniona w taki sposób, że 

T Art. 2 pkt 23 

lit a) tiret 

trzecie 

(zmieniający 

art. 24a w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

2 poprzez 

dodanie pkt 4) 

Art. 24a 

2. Użyte w niniejszym artykule określenie: 

4) podmiot powiązany – oznacza: 

a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

niemającą osobowości prawnej, w której 

podatnik posiada co najmniej 25% udziału, 

b) osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną niemającą osobowości prawnej, 

posiadającą w podatniku, co najmniej 25% 

udziału, 

c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

niemającą osobowości prawnej, w której 

podmiot wskazany w lit. b posiada co najmniej 

25% udziału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 5a dyrektywy – dodanym 

dyrektywą Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 

r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie 

rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych 
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wymóg 25 % zastępuje się 

wymogiem 50 %; 

dotyczących państw trzecich – termin transpozycji 

przepisów niezbędnych do wykonania art. 9 upływa z 

dniem 31 grudnia 2019 r. – implementacja dyrektywy 

w tym zakresie nastąpi odrębnym projektem ustawy. 

pkt 5) „przedsiębiorstwo finansowe” 

oznacza każdy z poniższych 

podmiotów: 

a) instytucję kredytową lub 

przedsiębiorstwo 

inwestycyjne zdefiniowane w 

art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2004/39/WE (5) lub 

zarządzającego 

alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (ZAFI), 

zdefiniowanego w art. 4 ust. 1 

lit. b) dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

2011/61/UE (6), lub 

przedsiębiorstwo zbiorowego 

inwestowania w zbywalne 

papiery wartościowe 

(UCITS), zdefiniowane w art. 

2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/65/WE (7); 

b) zakład ubezpieczeń 

zdefiniowany w art. 13 pkt 1 

dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

2009/138/WE (8); 

c) zakład reasekuracji 

zdefiniowany w art. 13 pkt 4 

dyrektywy 2009/138/WE; 

d) instytucję pracowniczych 

programów emerytalnych 

T Art. 2 pkt 15 

(zmieniający 

art. 15c w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

7 i 8) 

Art. 15c 

7. Przez przedsiębiorstwo finansowe rozumie się: 

1) instytucję kredytową lub przedsiębiorstwo 

inwestycyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 1 

pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2004/39/WE lub zarządzającego 

alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (ZAFI), zdefiniowanego w 

art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/61/UE, lub 

przedsiębiorstwo zbiorowego 

inwestowania w zbywalne papiery 

wartościowe (UCITS), zdefiniowane w art. 

2 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/65/WE; 

2) zakład ubezpieczeń zdefiniowany w art. 13 pkt 

1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/138/WE; 

3) zakład reasekuracji zdefiniowany w art. 13 pkt 

4 dyrektywy 2009/138/WE; 

4) instytucję pracowniczych programów 

emerytalnych objętą zakresem stosowania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2003/41/WE, chyba że państwo 

członkowskie podjęło decyzję o 

niestosowaniu tej dyrektywy w całości lub 

w części w odniesieniu do tej instytucji 

zgodnie z art. 5 tej dyrektywy, lub osobę 

mianowaną przez instytucję pracowniczych 

programów emerytalnych zgodnie z art. 19 

ust. 1 tej dyrektywy; 

5) instytucje emerytalne obsługujące programy 

emerytalne, które uznaje się za systemy 
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objętą zakresem stosowania 

dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

2003/41/WE (9), chyba że 

państwo członkowskie 

podjęło decyzję o 

niestosowaniu tej dyrektywy 

w całości lub w części w 

odniesieniu do tej instytucji 

zgodnie z art. 5 tej 

dyrektywy, lub osobę 

mianowaną przez instytucję 

pracowniczych programów 

emerytalnych zgodnie z art. 

19 ust. 1 tej dyrektywy; 

e) instytucje emerytalne 

obsługujące programy 

emerytalne, które uznaje się 

za systemy zabezpieczenia 

społecznego objęte 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) 

nr 883/2004 (10) i 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) 

nr 987/2009 (11), jak również 

wszelkie podmioty prawne 

utworzone w celu 

inwestowania w ramach 

takich programów; 

f) alternatywny fundusz 

inwestycyjny (AFI) 

zarządzany przez ZAFI 

zdefiniowanego w art. 4 ust. 1 

lit. b) dyrektywy 2011/61/UE 

lub AFI nadzorowany na 

mocy mających zastosowanie 

zabezpieczenia społecznego objęte 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009, 

jak również wszelkie podmioty prawne 

utworzone w celu inwestowania w ramach 

takich programów; 

6) alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI) 

zarządzany przez ZAFI zdefiniowanego w 

art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE 

lub AFI nadzorowany na mocy mających 

zastosowanie przepisów krajowych; 

7) UCITS w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy 

2009/65/WE; 

8) kontrahenta centralnego zdefiniowanego w art. 

2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012; 

9) centralny depozyt papierów wartościowych 

zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 909/2014. 

 

8. Za przedsiębiorstwo finansowe nie uważa się 

instytucji pożyczkowych, o których mowa w art. 5 pkt 

2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. poz. 715, z  2016 r. 

poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819). 
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przepisów krajowych; 

g) UCITS w rozumieniu art. 1 

ust. 2 dyrektywy 

2009/65/WE; 

h) kontrahenta centralnego 

zdefiniowanego w art. 2 pkt 1 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

648/2012 (12); 

i) centralny depozyt papierów 

wartościowych zdefiniowany 

w art. 2 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

909/2014; 

pkt 6) „przeniesienie aktywów” oznacza 

operację, w wyniku której państwo 

członkowskie traci prawo do 

opodatkowania przeniesionych 

aktywów, przy czym aktywa te 

pozostają własnością prawną lub 

ekonomiczną tego samego podatnika; 

T  Zgodnie z art. 11 ust. 5 dyrektywy termin transpozycji 

przepisów niezbędnych do wykonania art. 5 upływa z 

dniem 31 grudnia 2019 r. – implementacja dyrektywy 

w tym zakresie nastąpi odrębnym projektem ustawy. 

 

pkt 7) „przeniesienie rezydencji 

podatkowej” oznacza operację, w 

wyniku której podatnik przestaje być 

rezydentem do celów podatkowych w 

jednym państwie członkowskim i 

uzyskuje rezydencję podatkową w 

innym państwie członkowskim lub w 

państwie trzecim; 

T  Zgodnie z art. 11 ust. 5 dyrektywy termin transpozycji 

przepisów niezbędnych do wykonania  art. 5 upływa z 

dniem 31 grudnia 2019 r. – implementacja dyrektywy 

w tym zakresie nastąpi odrębnym projektem ustawy. 

 

pkt 8) „przeniesienie działalności 

gospodarczej prowadzonej przez 

stały zakład” oznacza operację, w 

wyniku której podatnik przestaje 

prowadzić podlegającą 

opodatkowaniu działalność 

gospodarczą w jednym państwie 

T  Zgodnie z art. 11 ust. 5 dyrektywy termin transpozycji   

przepisów niezbędnych do wykonania art. 5 upływa z 

dniem 31 grudnia 2019 r. – implementacja dyrektywy 

w tym zakresie nastąpi odrębnym projektem ustawy. 
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członkowskim, a zaczyna taką 

działalność prowadzić w innym 

państwie członkowskim lub państwie 

trzecim, nie stając się przy tym 

rezydentem do celów podatkowych w 

tym państwie członkowskim lub 

państwie trzecim; 

pkt 9) „rozbieżność w kwalifikacji struktur 

hybrydowych” oznacza sytuację 

między podatnikiem jednego państwa 

członkowskiego a przedsiębiorstwem 

powiązanym w innym państwie 

członkowskim lub uzgodnienia 

strukturalne między stronami w 

państwach członkowskich, w której 

różnice w klasyfikacji prawnej 

instrumentu finansowego lub 

podmiotu prowadzą do poniższego 

rezultatu: 

a) odliczenie tej samej płatności, 

wydatków lub strat ma 

miejsce zarówno w państwie 

członkowskim, w którym 

płatność ma swoje źródło, 

poniesiono koszty lub 

odnotowano straty, jak i w 

innym państwie 

członkowskim („podwójne 

odliczenie”); lub 

b) ma miejsce odliczenie 

płatności w państwie 

członkowskim, w którym 

płatność ma swoje źródło, bez 

odpowiadającego mu ujęcia 

do celów podatkowych tej 

samej płatności w drugim 

państwie członkowskim 

T  Zgodnie z art. 11 ust. 5a dyrektywy – dodanym 

dyrektywą Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 

r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie 

rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych 

dotyczących państw trzecich – termin transpozycji 

przepisów niezbędnych do wykonania art. 9 upływa z 

dniem 31 grudnia 2019 r. – implementacja dyrektywy 

w tym zakresie nastąpi odrębnym projektem ustawy. 
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(„odliczenie bez rozpoznania 

przychodu”). 

 

Art. 3 Minimalny poziom ochrony 

Niniejsza dyrektywa nie wyklucza 

stosowania przepisów krajowych lub 

postanowień umownych służących 

zapewnieniu wyższego poziomu 

ochrony krajowych baz podatkowych 

w odniesieniu do opodatkowania 

osób prawnych. 

N  Nie wymaga implementacji.  

 ROZDZIAŁ II 

 

ŚRODKI 

PRZECIWDZIAŁAJĄCE 

UNIKANIU OPODATKOWANIA 

    

Art. 4 Ograniczenie możliwości odliczania 

odsetek 

 

T Art. 2 pkt 15 

(zmieniający 

art. 15c w 

ustawie CIT) 

  

Ust. 1 1. Nadwyżka kosztów finansowania 

zewnętrznego podlega odliczeniu w 

okresie rozliczeniowym, w którym 

koszty te zostały poniesione, jedynie 

do wysokości 30 % wyniku 

finansowego podatnika przed 

uwzględnieniem odsetek, 

opodatkowania, deprecjacji i 

amortyzacji (EBITDA). 

 

Na użytek niniejszego artykułu 

państwa członkowskie mogą również 

uznać za podatnika: 

a) podmiot, któremu zezwolono 

na stosowanie przepisów w 

imieniu grupy, zgodnie z 

definicją na mocy krajowego 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
(opcja) 

Art. 2 pkt 15 

(zmieniający 

art. 15c w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

1 i 4) 

Art. 15c. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, 

są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania 

przychodów poniesione w danym roku podatkowym 

koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej 

nadwyżka kosztów finansowania dłużnego 

przewyższa kwotę odpowiadającą 30% dochodu 

stanowiącego podstawę opodatkowania, 

powiększonego o wartość zaliczonych w tym roku 

podatkowym do kosztów uzyskania przychodów 

odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, o 

których mowa w art. 16a-16m, oraz o dodatnią 

różnicę miedzy przychodami i kosztami finansowania 

zewnętrznego. 

 

4. W przypadku spółek wchodzących w skład 

podatkowej grupy kapitałowej przy wyliczaniu 

nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nie bierze 

W projekcie nie 

posłużono się 

wprost 

odniesieniem do 

wskaźnika 

EBITDA, jako że 

jest on kategorią 

niepodatkową. 

Zamiast tego, 

zgodnie z 

dyrektywą, 

wskazano – w 

oparciu o 

kategorie 

podatkową – 

sposób jego 
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prawa podatkowego, lub na 

którego nałożono wymóg 

stosowania takich przepisów; 

b) podmiot należący do grupy, 

zgodnie z definicją na mocy 

krajowego prawa 

podatkowego, która nie 

konsoliduje wyników swoich 

członków do celów 

podatkowych. 

 

W takiej sytuacji nadwyżka kosztów 

finansowania zewnętrznego i 

wskaźnik EBITDA mogą być 

obliczane na poziomie grupy, z 

uwzględnieniem wyników 

wszystkich członków tej grupy. 

się pod uwagę także kosztów finansowania dłużnego i 

przychodów o charakterze odsetkowym wynikających 

z umów, których stroną są wyłącznie spółki 

wchodzące w skład takiej grupy. 

ustalenia. 

Ust. 2 2. EBITDA jest obliczany przez 

dodanie do dochodu podlegającego 

opodatkowaniu podatkiem od osób 

prawnych w państwie członkowskim 

podatnika skorygowanych o podatek 

kwot z tytułu nadwyżki kosztów 

finansowania zewnętrznego, a także 

skorygowanych o podatek kwot z 

tytułu deprecjacji i amortyzacji. 

Dochodu zwolnionego z podatku nie 

uwzględnia się w EBITDA 

podatnika. 

 Art. 2 pkt 15 

(zmieniający 

art. 15c w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

1) 

Art. 15c. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, 

są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania 

przychodów poniesione w danym roku podatkowym 

koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej 

nadwyżka kosztów finansowania dłużnego 

przewyższa kwotę odpowiadającą 30% dochodu 

stanowiącego podstawę opodatkowania, 

powiększonego o wartość zaliczonych w tym roku 

podatkowym do kosztów uzyskania przychodów 

odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, o 

których mowa w art. 16a-16m, oraz o dodatnią 

różnicę miedzy przychodami i kosztami finansowania 

zewnętrznego. 

W projekcie nie 

posłużono się 

wprost 

odniesieniem do 

wskaźnika 

EBITDA, jako że 

jest on kategorią 

niepodatkową. 

Zamiast tego, 

zgodnie z 

dyrektywą, 

wskazano – w 

oparciu o 

kategorie 

podatkową – 

sposób jego 

ustalenia. 

Ust. 3 3. W drodze odstępstwa od ust. 1 

podatnik może zostać uprawniony 

do: 

N 
(opcja) 

Art. 2 pkt 15 

(zmieniający 

art. 15c w 

Art. 15c 

6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 

1) podatnika, u którego nadwyżka kosztów 

Polska korzysta z 

opcji w zakresie 

art. 4 ust. 3 lit a) 
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a) odliczenia nadwyżki kosztów 

finansowania zewnętrznego 

do maksymalnej kwoty 3 000 

000 EUR; 

b) pełnego odliczenia nadwyżki 

kosztów finansowania 

zewnętrznego, jeżeli dany 

podatnik jest podmiotem 

niezależnym. 

  

Na użytek ust. 1 akapit drugi kwota 3 

000 000 EUR odnosi się do całej 

grupy. 

 

Na użytek akapitu pierwszego lit. b) 

podmiot niezależny oznacza 

podatnika, który nie wchodzi w skład 

skonsolidowanej grupy do celów 

rachunkowości finansowej i nie 

posiada przedsiębiorstw powiązanych 

ani stałych zakładów. 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

6 pkt 1) 

finansowania dłużnego w danym roku podatkowym 

nie przekracza kwoty 120 000 złotych; jeżeli rok 

podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 

miesięcy, kwotę limitu zaliczenia odsetek od 

pożyczek do kosztów uzyskania przychodów, o 

którym mowa w ust. 2, oblicza się mnożąc 1/12 

wartości tego limitu przez liczbę pełnych miesięcy 

danego roku podatkowego, przy czym za pełny 

miesiąc roku podatkowego uważa się każdy 

rozpoczęty miesiąc; 

dyrektywy. 

Zgodnie z regułą 

de minimis 

państwa 

członkowskie 

mogą ustanowić 

niższy limit 

pełnego 

odliczenia 

nadwyżki 

kosztów 

finansowania 

zewnętrznego w 

celu zapewnienia 

wyższego 

poziomu ochrony 

swojej krajowej 

bazy podatkowej. 

Ust. 4 4. Państwa członkowskie mogą 

wyłączyć z zakresu stosowania ust. 1 

nadwyżkę kosztów finansowania 

zewnętrznego poniesionych na: 

a) pożyczki, w przypadku gdy 

dotyczące ich umowy zostały 

zawarte przed dniem 17 

czerwca 2016 r., jednak 

wyłączenie to nie obejmuje 

późniejszych zmian w 

umowach dotyczących takich 

pożyczek; 

b) pożyczki wykorzystywane do 

sfinansowania 

długoterminowego projektu z 

zakresu infrastruktury 

N 
(opcja) 

Art. 2 pkt 15 

(zmieniający 

art. 15c w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

3) 

Art. 15c 

3. Przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania 

dłużnego nie bierze się pod uwagę kosztów 

finansowania dłużnego wynikających z pożyczek 

wykorzystywanych do sfinansowania 

długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury 

publicznej, jeżeli wykonawca projektu, koszty 

finansowania zewnętrznego, aktywa oraz dochody 

znajdują się, są ponoszone i osiągane w całości w 

Unii. Długoterminowy projekt z zakresu 

infrastruktury publicznej oznacza projekt służący 

dostarczeniu, modernizacji, eksploatacji lub 

utrzymaniu znaczącego składnika aktywów, będący w 

ogólnym interesie publicznym. Dochodu 

wynikającego z długoterminowego projektu z zakresu 

infrastruktury publicznej nie uwzględnia się przy 

Polska korzysta z 

opcji w zakresie 

art. 4 ust. 4 lit b) 

dyrektywy. 
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publicznej, w przypadku gdy 

wykonawca projektu, koszty 

finansowania zewnętrznego, 

aktywa oraz dochody 

znajdują się w całości w 

Unii. 

  

Na użytek akapitu pierwszego lit. b) 

długoterminowy projekt z zakresu 

infrastruktury publicznej oznacza 

projekt służący dostarczeniu, 

modernizacji, eksploatacji lub 

utrzymaniu znaczącego składnika 

aktywów, który to projekt dane 

państwo członkowskie uważa za 

będący w ogólnym interesie 

publicznym. 

 

W przypadku gdy zastosowanie ma 

akapit pierwszy lit. b), ewentualny 

dochód wynikający z 

długoterminowego projektu z zakresu 

infrastruktury publicznej wyłącza się 

z EBITDA podatnika, a wszelkie 

wyłączone nadwyżki kosztów 

finansowania zewnętrznego nie są 

wliczane do nadwyżki kosztów 

finansowania zewnętrznego grupy 

względem stron trzecich, o których 

mowa w ust. 5 lit. b). 

obliczaniu dochodu, o którym mowa w ust. 1. 

Ust. 5 5. W przypadku gdy podatnik 

wchodzi w skład skonsolidowanej 

grupy do celów rachunkowości 

finansowej, może on zostać 

uprawniony do: 

a) odliczenia nadwyżki kosztów 

finansowania zewnętrznego w 

N 
(opcja) 

 Nie wymaga implementacji.  
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pełnej wysokości, jeśli jest w 

stanie wykazać, że wskaźnik 

kapitału własnego podatnika 

do jego aktywów ogółem jest 

co najmniej równy 

równoważnemu wskaźnikowi 

dla całej grupy i z 

zastrzeżeniem następujących 

warunków: 

i. wskaźnik kapitału 

własnego podatnika 

do jego aktywów 

ogółem uznaje się za 

równy 

równoważnemu 

wskaźnikowi dla całej 

grupy, jeżeli wskaźnik 

udziału kapitału 

własnego podatnika 

do jego aktywów 

ogółem jest niższy o 

nie więcej niż dwa 

punkty procentowe; 

oraz 

ii. wszystkie aktywa i 

pasywa są wyceniane 

przy użyciu tej samej 

metody, która została 

zastosowana w 

przypadku 

skonsolidowanego 

sprawozdania 

finansowego, o 

którym mowa w ust. 

8; 

albo 

b) odliczenia nadwyżki kosztów 
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finansowania zewnętrznego w 

kwocie przekraczającej 

kwotę, do odliczenia której 

byłby uprawniony na 

podstawie ust. 1. Ten wyższy 

limit możliwości odliczenia 

nadwyżki kosztów 

finansowania zewnętrznego 

odnosi się do 

skonsolidowanej grupy do 

celów rachunkowości 

finansowej, w skład której to 

grupy wchodzi dany 

podatnik; limit ten jest 

obliczany w dwóch etapach: 

i. najpierw, wskaźnik dla 

całej grupy jest 

określany jako iloczyn 

nadwyżki kosztów 

finansowania 

zewnętrznego 

ponoszonych przez 

grupę wobec stron 

trzecich i EBITDA 

grupy; oraz 

ii. następnie, wskaźnik 

dla całej grupy mnoży 

się przez EBITDA 

podatnika obliczany 

zgodnie z ust. 2. 

Ust. 6 6. Państwo członkowskie podatnika 

może przewidzieć przepisy 

dotyczące: 

a) przeniesienia na przyszłe 

okresy, bez ograniczeń 

czasowych, nadwyżki 

kosztów finansowania 

N 
(opcja) 

Art. 2 pkt 15 

(zmieniający 

art. 15c w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

9 i 10) 

Art. 15c 

9. Koszty finansowania dłużnego wyłączone w danym 

roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów 

w związku z treścią ust. 1 podlegają zaliczeniu do 

takich kosztów w następnych latach podatkowych, 

zgodnie z zasadami i w ramach limitu, określonych w 

ust. 1. 

Polska korzysta z 

opcji w zakresie 

art. 4 ust. 6 lit a) 

dyrektywy. 
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zewnętrznego, której nie 

można odliczyć w bieżącym 

okresie rozliczeniowym 

zgodnie z ust. 1–5; 

b) przeniesienia na przyszłe 

okresy, bez ograniczeń 

czasowych, i przeniesienia na 

poprzednie okresy – na okres 

nieprzekraczający trzech lat – 

nadwyżki kosztów 

finansowania zewnętrznego, 

której nie można odliczyć w 

bieżącym okresie 

rozliczeniowym zgodnie z 

ust. 1–5; lub 

c) przeniesienia na przyszłe 

okresy, bez ograniczeń 

czasowych, nadwyżki 

kosztów finansowania 

zewnętrznego i, na okres 

nieprzekraczający pięciu lat – 

niewykorzystanej wartości 

odsetek, które nie mogą 

zostać odliczone w bieżącym 

okresie rozliczeniowym 

zgodnie z ust. 1–5. 

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się: 

1) do podmiotów, które w związku z 

przekształceniem, łączeniem lub podziałem 

podmiotów wstępują w prawa podatników 

przekształconych, łączonych lub dzielonych, z 

wyjątkiem spółek powstałych z 

przekształcenia spółek; 

2) do spółek wchodzących uprzednio w skład 

podatkowej grupy kapitałowej – w odniesieniu 

do kosztów finansowania dłużnego 

wyłączonych z kosztów uzyskania 

przychodów w czasie funkcjonowania tej 

podatkowej grupy kapitałowej, bez względu na 

przyczynę jej rozwiązania lub przyczynę utraty 

przez grupę statusu podatnika. 

Ust. 7 7. Państwa członkowskie mogą 

wyłączyć przedsiębiorstwa finansowe 

z zakresu stosowania ust. 1–6, w tym 

w przypadku gdy takie 

przedsiębiorstwa finansowe wchodzą 

w skład skonsolidowanej grupy do 

celów rachunkowości finansowej. 

N 
(opcja) 

Art. 2 pkt 15 

(zmieniający 

art. 15c w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

6 pkt 2 i ust. 8) 

Art. 15c 

6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 

2) przedsiębiorstw finansowych. 

 

8. Za przedsiębiorstwo finansowe nie uważa się 

instytucji pożyczkowych, o których mowa w art. 5 pkt 

2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. poz. 715, z  2016 r. 

poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819). 

Polska korzysta z 

opcji w zakresie 

art. 4 ust. 7 

dyrektywy -  

odstępstwo od 

normy ogólnej 

dotyczące 

przedsiębiorstw 

finansowych ze 

względu na ich 

specyfikę. 
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Ust. 8  8. Na użytek niniejszego artykułu 

skonsolidowana grupa do celów 

rachunkowości finansowej obejmuje 

wszystkie podmioty, które są w pełni 

uwzględniane w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym 

sporządzonym zgodnie z 

międzynarodowymi standardami 

sprawozdawczości finansowej lub 

krajowym systemem 

sprawozdawczości finansowej 

danego państwa członkowskiego. 

Podatnik może zostać uprawniony do 

stosowania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych 

sporządzanych zgodnie z innymi 

standardami rachunkowości. 

N 
(dot. 

opcji   

z ust. 

5) 

 Nie wymaga implementacji.  

Art. 5 Opodatkowanie niezrealizowanych 

zysków kapitałowych w przypadku 

przeniesienia aktywów, rezydencji 

podatkowej lub stałego zakładu 

 

T  Zgodnie z art. 11 ust. 5 dyrektywy termin transpozycji  

art. 5 upływa z dniem 31 grudnia 2019 r. – 

implementacja dyrektywy w tym zakresie nastąpi 

odrębnym projektem ustawy. 

 

Ust. 1 1. Podatnik podlega podatkowi w 

kwocie równej wartości rynkowej 

przenoszonych aktywów (w chwili 

ich przeniesienia), pomniejszonej o 

ich wartość do celów podatkowych, 

w każdej z następujących sytuacji: 

a) podatnik przenosi aktywa ze 

swojej siedziby głównej do 

stałego zakładu w innym 

państwie członkowskim lub 

w państwie trzecim, o ile 

państwo członkowskie 

siedziby głównej nie ma już 

prawa do opodatkowania 

przenoszonych aktywów ze 
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względu na przeniesienie; 

b) podatnik przenosi aktywa ze 

swojego stałego zakładu w 

państwie członkowskim do 

swojej siedziby głównej lub 

innego stałego zakładu w 

innym państwie 

członkowskim lub w 

państwie trzecim, o ile 

państwo członkowskie 

stałego zakładu nie ma już 

prawa do opodatkowania 

przenoszonych aktywów ze 

względu na przeniesienie; 

c) podatnik przenosi swoją 

rezydencję podatkową do 

innego państwa 

członkowskiego lub państwa 

trzeciego, z wyłączeniem 

aktywów, które pozostają 

faktycznie powiązane ze 

stałym zakładem w 

pierwszym państwie 

członkowskim; 

d) podatnik przenosi działalność 

gospodarczą prowadzoną 

przez swój stały zakład z 

jednego państwa 

członkowskiego do innego 

państwa członkowskiego lub 

do państwa trzeciego, o ile 

państwo członkowskie 

stałego zakładu nie ma już 

prawa do opodatkowania 

przenoszonych aktywów ze 

względu na przeniesienie. 

Ust. 2 2. Podatnik może otrzymać prawo do     
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odroczenia płatności podatku od 

niezrealizowanych zysków 

kapitałowych, o którym mowa w ust. 

1, rozkładając płatności na raty na 

okres co najmniej pięciu lat, w każdej 

z następujących sytuacji: 

a) podatnik przenosi aktywa ze 

swojej siedziby głównej do 

stałego zakładu w innym 

państwie członkowskim lub 

w państwie trzecim będącym 

stroną Porozumienia o 

Europejskim Obszarze 

Gospodarczym 

(Porozumienie EOG); 

b) podatnik przenosi aktywa ze 

swojego stałego zakładu w 

państwie członkowskim do 

siedziby głównej lub innego 

stałego zakładu w innym 

państwie członkowskim lub 

w państwie trzecim będącym 

stroną Porozumienia EOG; 

c) podatnik przenosi swoją 

rezydencję podatkową do 

innego państwa 

członkowskiego lub państwa 

trzeciego będącego stroną 

Porozumienia EOG; 

d) podatnik przenosi działalność 

gospodarczą prowadzoną 

przez swój stały zakład do 

innego państwa 

członkowskiego lub państwa 

trzeciego będącego stroną 

Porozumienia EOG. 
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Niniejszy ustęp ma zastosowanie do 

państw trzecich będących stronami 

Porozumienia EOG, jeżeli zawarły 

one umowę z państwem 

członkowskim podatnika lub z Unią 

w sprawie wzajemnej pomocy przy 

odzyskiwaniu wierzytelności 

podatkowych, równoważnej 

wzajemnej pomocy przewidzianej w 

dyrektywie Rady 2010/24/UE. 

Ust. 3 3. Jeżeli podatnik odroczy płatność 

zgodnie z ust. 2, mogą być naliczane 

odsetki zgodnie z przepisami państwa 

członkowskiego podatnika lub 

stałego zakładu, w zależności od 

przypadku. 

 

Jeżeli istnieje dające się wykazać i 

realne ryzyko nieodzyskania 

należności podatkowych, odroczenie 

płatności na podstawie ust. 2 można 

dodatkowo uzależnić od 

przedstawienia gwarancji przez 

podatnika. 

 

Akapit drugi nie ma zastosowania, 

gdy przepisy obowiązujące w 

państwie członkowskim podatnika 

lub stałego zakładu przewidują 

możliwość odzyskania należności 

podatkowej za pośrednictwem innego 

podatnika wchodzącego w skład tej 

samej grupy i będącego rezydentem 

do celów podatkowych w danym 

państwie członkowskim. 

    

Ust. 4 4. W przypadku gdy zastosowanie 

ma ust. 2, pozwolenie na odroczenie 
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płatności na podstawie ust. 2 

przestaje obowiązywać ze skutkiem 

natychmiastowym, a należność 

podatkowa podlega odzyskaniu w 

następujących przypadkach: 

a) przeniesione aktywa lub 

działalność gospodarcza 

prowadzona przez stały 

zakład podatnika są 

sprzedawane lub w inny 

sposób zbywane; 

b) przeniesione aktywa zostają 

następnie przeniesione do 

państwa trzeciego; 

c) rezydencja podatkowa 

podatnika lub działalność 

gospodarcza prowadzona 

przez jego stały zakład zostają 

następnie przeniesione do 

państwa trzeciego; 

d) następuje upadłość lub 

likwidacja podatnika; 

e) podatnik nie wypełnił swoich 

obowiązków związanych z 

płatnością rat i nie uregulował 

swojej sytuacji w rozsądnym 

terminie, który nie przekracza 

okresu 12 miesięcy. 

 

Lit. b) i c) nie mają zastosowania do 

państw trzecich będących stronami 

Porozumienia EOG, jeżeli zawarły 

one umowę z państwem 

członkowskim podatnika lub z Unią 

w sprawie wzajemnej pomocy przy 

odzyskiwaniu wierzytelności 

podatkowych, równoważnej 
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wzajemnej pomocy przewidzianej w 

dyrektywie 2010/24/UE. 

Ust. 5 5. W przypadku przeniesienia 

aktywów, rezydencji podatkowej lub 

działalności gospodarczej 

prowadzonej przez stały zakład do 

innego państwa członkowskiego, 

państwo to przyjmuje wartość 

ustaloną przez państwo członkowskie 

podatnika lub stałego zakładu jako 

wartość początkową aktywów do 

celów podatkowych, chyba że 

wartość ta nie odzwierciedla wartości 

rynkowej. 

    

Ust. 6 6. Na użytek ust. 1–5 „wartość 

rynkowa” oznacza kwotę, za jaką 

dany składnik aktywów mógłby być 

wymieniony lub wzajemne 

zobowiązania uregulowane w drodze 

bezpośredniej transakcji zawieranej 

dobrowolnie pomiędzy kupującymi a 

sprzedającymi, którzy nie są ze sobą 

powiązani. 

    

Ust. 7 7. Pod warunkiem że aktywa mają 

powrócić do państwa 

członkowskiego podmiotu 

przenoszącego w terminie 12 

miesięcy, niniejszy artykuł nie ma 

zastosowania do przenoszenia 

aktywów w związku z 

finansowaniem dotyczącym papierów 

wartościowych, do aktywów 

przekazywanych jako zabezpieczenie 

ani w przypadku gdy przeniesienie 

aktywów jest dokonywane w celu 

spełnienia ostrożnościowych 

wymogów kapitałowych lub na 
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potrzeby zarządzania płynnością. 

Art. 6 

 

Ust. 1 

Przepisy ogólne przeciw unikaniu 

opodatkowania 

1. Na użytek obliczenia 

zobowiązania z tytułu podatku od 

osób prawnych państwo 

członkowskie nie uwzględnia 

jednostkowych ani seryjnych 

uzgodnień, które – z uwagi na to, że 

głównym celem lub jednym z 

głównych celów ich wprowadzenia 

było uzyskanie korzyści podatkowej 

sprzecznej z przedmiotem lub celem 

mającego zastosowanie prawa 

podatkowego – są nierzeczywiste, 

wziąwszy pod uwagę wszystkie 

stosowne fakty i okoliczności. 

Jednostkowe uzgodnienie może 

obejmować więcej niż jeden etap lub 

więcej niż jedną część. 

N  Kwestię przeciwdziałania unikaniu opodatkowania  

reguluje obowiązujący Dział IIIa „Przeciwdziałanie 

unikaniu opodatkowania” ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2015 r., poz. 

613, z późn. zm.) – implementacja dyrektywy w tym 

zakresie nastąpi odrębnym projektem ustawy. 

 

Ust. 2 2. Na użytek ust. 1 jednostkowe lub 

seryjne uzgodnienie uznaje się za 

nierzeczywiste w zakresie, w jakim 

nie jest ono wprowadzane z 

uzasadnionych powodów 

handlowych, które odzwierciedlają 

rzeczywistość ekonomiczną. 

    

Ust. 3 3. W przypadku gdy jednostkowe lub 

seryjne uzgodnienia nie są brane pod 

uwagę zgodnie z ust. 1, zobowiązanie 

podatkowe oblicza się zgodnie z 

prawem krajowym. 

    

Art. 7 Zasada dotycząca kontrolowanych 

spółek zagranicznych 

T Art. 24a ustawy 

CIT z 

uwzględnieniem 

zmian 

wprowadzonych 
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niniejszym 

projektem 

ustawy 

Ust. 1 1.   Państwo członkowskie podatnika 

traktuje podmiot lub stały zakład, 

którego zyski nie podlegają 

opodatkowaniu lub są zwolnione z 

podatku w tym państwie 

członkowskim, jako kontrolowaną 

spółkę zagraniczną, gdy spełnione są 

następujące warunki: 

a) w przypadku podmiotu – 

podatnik, samodzielnie lub 

razem ze swoimi 

przedsiębiorstwami 

powiązanymi, posiada 

bezpośredni lub pośredni 

udział wynoszący ponad 50 % 

praw głosu lub jest 

właścicielem – bezpośrednio 

lub pośrednio – ponad 50 % 

kapitału lub ma prawo do 

ponad 50 % zysków tego 

podmiotu; oraz 

b) podatek od osób prawnych z 

tytułu zysków takiej spółki 

faktycznie zapłacony przez 

podmiot lub stały zakład jest 

niższy niż różnica między 

podatkiem od osób prawnych, 

który zostałby pobrany od 

podmiotu lub stałego zakładu 

w ramach systemu podatku od 

osób prawnych mającego 

zastosowanie w państwie 

członkowskim podatnika a 

podatkiem od osób prawnych 

T Art. 24a ust. 2; 

ust. 3 pkt 3 lit 

a i c oraz ust. 

19 ustawy CIT 

w zw. z  art. 2 

pkt 23 lit a tiret 

pierwsze 

(zmieniający 

art. 24a w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

2 pkt 1), lit b 

(zmieniający 

art. 24a w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

3 pkt 3 lit a i c) 

oraz lit c 

(zmieniający 

art. 24a w 

ustawie CIT – 

w zakresie 

dodawanego 

ust. 3a)  

 

Art. 24a 

2. Użyte w niniejszym artykule określenie: 

1) zagraniczna spółka – oznacza: 

a) osobę prawną, 

b) spółkę kapitałową w organizacji, 

c) jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej inną niż spółka niemająca osobowości 

prawnej, 

d) spółkę niemającą osobowości prawnej, o której 

mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 

– nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub 

wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada 

bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo 

głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 

prawo do uczestnictwa w zysku; 

 

 

3. Zagraniczną spółką kontrolowaną jest: 

1)   zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na 

terytorium lub w kraju wymienionym w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 

albo 

2)   zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na 

terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z 

którym: 

a) Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy 

międzynarodowej, w szczególności umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania, albo 

b) Unia Europejska nie zawarła umowy 

międzynarodowej 

- stanowiącej podstawę do uzyskania od organów 

podatkowych tego państwa informacji podatkowych, 

Motyw 12 akapit 

2  dopuszcza 

przy 

transponowaniu 

do prawa 

krajowego zasad 

dot. CFC 

państwa 

członkowskie 

mogły stosować 

białe, szare lub 

czarne listy 

państw trzecich. 
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z tytułu zysków takiej spółki 

faktycznie zapłaconym przez 

podmiot lub stały zakład. 

  

Na użytek akapitu pierwszego lit. b) 

nie uwzględnia się stałego zakładu 

kontrolowanej spółki zagranicznej, 

który nie podlega opodatkowaniu, 

lub jest zwolniony z podatku w 

jurysdykcji kontrolowanej spółki 

zagranicznej. Ponadto podatek od 

osób prawnych, który zostałby 

pobrany w państwie członkowskim 

podatnika, oznacza podatek 

naliczony według przepisów państwa 

członkowskiego podatnika. 

albo 

3) zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące 

warunki: 

a) w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 

ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z 

podmiotami powiązanymi, posiada 

nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 

dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 

50% udziałów w kapitale lub 50% praw głosu 

w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 

50% udziałów związanych z prawem do 

uczestnictwa w zyskach, 

 

c) faktycznie zapłacony podatek dochodowy 

przez tę spółkę jest niższy niż różnica między 

podatkiem dochodowym od osób prawnych, 

który byłby od niej należny zgodnie z  

przepisami ustawy w przypadku, gdyby spółka 

ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 

ust. 1, a podatkiem dochodowym faktycznie 

przez nią zapłaconym w państwie jej siedziby 

lub zarządu; przez podatek faktycznie 

zapłacony rozumie się podatek niepodlegający 

zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek 

formie. 

 

3a. Przy wyliczaniu różnicy, o której mowa w ust. 3 

pkt 3 lit. c, nie uwzględnia się stałego zakładu 

zagranicznej spółki kontrolowanej, który nie podlega 

opodatkowaniu lub jest zwolniony z podatku w 

państwie siedziby zagranicznej spółki kontrolowanej. 

 

19. Przepisy ust. 1–18 oraz art. 27 ust. 2a stosuje się 

odpowiednio do: 

1) podatnika prowadzącego działalność gospodarczą 

przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego 
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zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w 

podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18;  

2) podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 

prowadzącego działalność poprzez położony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny 

zakład. 

Ust. 2  2. W przypadku gdy podmiot lub 

stały zakład są traktowane jako 

kontrolowana spółka zagraniczna na 

mocy ust. 1, państwo członkowskie 

podatnika uwzględnia w podstawie 

opodatkowania: 

a) niepodzielony dochód 

podmiotu lub dochód stałego 

zakładu pochodzący z 

następujących kategorii: 

i. odsetki lub inne 

dochody generowane 

przez aktywa 

finansowe; 

ii. opłaty licencyjne lub 

inne dochody 

wygenerowane przez 

własność 

intelektualną; 

iii. dywidendy i dochody 

ze zbycia udziałów 

(akcji); 

iv. dochody z leasingu 

finansowego; 

v. dochody z działalności 

ubezpieczeniowej, 

bankowej oraz innej 

działalności 

finansowej; 

vi. dochody od 

przedsiębiorstw, które 

T Art. 24a ust. 4 

i 6 ustawy CIT 

w zw. z  art. 2 

pkt 23 lit d 

(zmieniający 

art. 24a w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

4 pkt 1 i 2) 

Art. 24a 

4. Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, 

stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej 

przypadający na okres, w którym został spełniony 

warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na 

okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, 

jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z 

prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po 

odliczeniu kwot: 

1) uwzględnionej w podstawie opodatkowania 

podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej 

spółki kontrolowanej;     

2) dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika 

udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej, w 

części uwzględnionej w jego podstawie 

opodatkowania. 

 

6. Dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana 

w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad 

kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z 

przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł 

przychodów, ustalona na ostatni dzień roku 

podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. 

Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma 

ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza 

okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, 

przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej 

spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. 

Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie 

podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach 

poprzednich. 
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czerpią zyski z 

transakcji zakupu i 

sprzedaży towarów i 

usług dokonywanych 

z przedsiębiorstwami 

powiązanymi i które 

nie wytwarzają 

wartości dodanej pod 

względem 

ekonomicznym lub 

wartość ta jest 

znikoma. 

 

Niniejsza litera nie ma zastosowania, 

jeżeli kontrolowana spółka 

zagraniczna prowadzi istotną 

działalność gospodarczą 

wspomaganą personelem, 

wyposażeniem, aktywami i 

pomieszczeniami, o czym świadczą 

stosowne fakty i okoliczności. 

 

W przypadku gdy kontrolowana 

spółka zagraniczna jest rezydentem 

lub znajduje się w państwie trzecim, 

który nie jest stroną Porozumienia 

EOG, państwa członkowskie mogą 

podjąć decyzję o niestosowaniu 

poprzedniego akapitu; 

 

lub 

 

b) niepodzielony dochód 

podmiotu lub stałego zakładu 

pochodzący z 

nierzeczywistych uzgodnień, 

które wprowadzono głównie 
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w celu uzyskania korzyści 

podatkowej. 

 

Na użytek niniejszej litery 

jednostkowe lub seryjne uzgodnienie 

uznaje się za nierzeczywiste w 

zakresie, w jakim dany podmiot lub 

stały zakład nie byłyby właścicielem 

aktywów lub nie podejmowałyby 

ryzyk, które generują całość lub 

część ich dochodów, gdyby nie były 

kontrolowane przez spółkę, która 

wykonuje związane z tymi aktywami 

i ryzykami funkcje decyzyjne i 

zarządcze oraz odgrywające 

zasadniczą rolę w generowaniu 

dochodów kontrolowanej spółki. 

Ust. 3 3. W przypadku gdy, na mocy 

przepisów państwa członkowskiego, 

podstawa opodatkowania podatnika 

obliczana jest zgodnie z ust. 2 lit. a), 

dane państwo członkowskie może 

postanowić, że nie będzie traktować 

podmiotu lub stałego zakładu jako 

kontrolowanej spółki zagranicznej 

zgodnie z ust. 1, jeżeli jedna trzecia 

lub mniejsza część dochodu 

uzyskanego przez ten podmiot lub 

stały zakład jest objęta zakresem 

kategorii ujętych w ust. 2 lit. a). 

 

W przypadku gdy, na mocy 

przepisów państwa członkowskiego, 

podstawa opodatkowania podatnika 

obliczana jest zgodnie z ust. 2 lit. a), 

dane państwo członkowskie może 

postanowić, że nie będzie traktować 

N 
(opcja) 

Art. 24a ust. 3 

pkt 3 lit b 

ustawy CIT w 

zw. z  art. 2 

pkt 23 lit b 

(zmieniający 

art. 24a w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

3 pkt 3 lit b) 

Art. 24a 

3. Zagraniczną spółką kontrolowaną jest: 

b) co najmniej 33% przychodów tej spółki 

osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w 

ust. 6, pochodzi: 

 z dywidend i innych przychodów z udziału w 

zyskach osób prawnych, 

 ze zbycia udziałów (akcji),  

 z wierzytelności,  

 z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju 

pożyczek,  

 z części odsetkowej przy leasingu 

finansowym,  

 z poręczeń i gwarancji,  

 z praw autorskich lub praw własności 

przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych 

praw,  

 ze zbycia i realizacji praw z instrumentów 

finansowych, 
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przedsiębiorstw finansowych jako 

kontrolowanych spółek 

zagranicznych, jeżeli jedna trzecia 

lub mniejsza część dochodu tego 

podmiotu z tytułu kategorii ujętych w 

ust. 2 lit. a) pochodzi z transakcji z 

danym podatnikiem lub jego 

przedsiębiorstwami powiązanymi. 

 z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub 

innej działalności finansowej lub  

 z transakcji z podmiotami powiązanymi w 

przypadku, gdy spółka nie wytwarza w 

związku z tymi transakcjami wartości dodanej 

pod względem ekonomicznym lub wartość ta 

jest znikoma, 

Ust. 4 4. Państwa członkowskie mogą 

wyłączyć z zakresu stosowania ust. 2 

lit. b) podmiot lub stały zakład: 

a) którego wynik finansowy 

brutto nie przekracza 750 000 

EUR, a dochód inny niż 

dochód ze sprzedaży towarów 

i świadczenia usług nie 

przekracza 75 000 EUR; lub 

b) którego wynik finansowy 

brutto nie przekracza 10 % 

ich kosztów operacyjnych za 

dany okres rozliczeniowy. 

 

Na użytek akapitu pierwszego lit. b), 

koszty operacyjne nie mogą 

obejmować kosztów towarów 

sprzedawanych poza państwem, w 

którym dany podmiot jest 

rezydentem, lub w którym znajduje 

się stały zakład, do celów 

podatkowych, ani płatności na rzecz 

przedsiębiorstw powiązanych. 

N  Nie wymaga implementacji – przepis dotyczy opcji 

przewidzianej w art. 7 ust. 2 lit b dyrektywy – Polska 

wybrała opcje przewidzianą w art. 7 ust. 2 lit a 

dyrektywy. 

 

Art. 8 Obliczanie dochodu 

kontrolowanych spółek 

zagranicznych 

T Art. 24a ustawy 

CIT z 

uwzględnieniem 

zmian 

wprowadzonych 

niniejszym 

projektem 
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ustawy 

Ust. 1 1. W przypadku gdy zastosowanie 

ma art. 7 ust. 2 lit. a), dochód, który 

należy uwzględnić w podstawie 

opodatkowania podatnika, oblicza się 

zgodnie z przepisami prawa w 

zakresie podatku od osób prawnych 

obowiązującymi w państwie 

członkowskim, w którym podatnik 

jest rezydentem do celów 

podatkowych lub w którym się 

znajduje. W podstawie 

opodatkowania nie uwzględnia się 

strat podmiotu lub stałego zakładu; 

mogą one zostać jednak przeniesione 

na przyszłe okresy, zgodnie z 

prawem krajowym, i uwzględnione w 

kolejnych okresach rozliczeniowych. 

T Art. 24a ust. 4, 

5 i 6 ustawy 

CIT w zw. z  

art. 2 pkt 23 lit 

d (zmieniający 

art. 24a w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

4 pkt 1 i 2)  

Art. 24a 

4. Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, 

stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej 

przypadający na okres, w którym został spełniony 

warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na 

okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, 

jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z 

prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po 

odliczeniu kwot: 

1) uwzględnionej w podstawie opodatkowania 

podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej 

spółki kontrolowanej;     

2) dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika 

udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej, w 

części uwzględnionej w jego podstawie 

opodatkowania. 

5. Kwoty nieodliczone zgodnie z ust. 4 w danym roku 

podatkowym podlegają odliczeniu w następnych, 

kolejno po sobie następujących pięciu latach 

podatkowych. 

6. Dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana 

w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad 

kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z 

przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł 

przychodów, ustalona na ostatni dzień roku 

podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. 

Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma 

ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza 

okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, 

przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej 

spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. 

Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie 

podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach 

poprzednich. 

 

Ust. 2 2. W przypadku gdy zastosowanie 

ma art. 7 ust. 2 lit. b), dochód, który 

N  Nie wymaga implementacji – przepis dotyczy opcji 

przewidzianej w art. 7 ust. 2 lit b dyrektywy – Polska 

 



 31 

należy uwzględnić w podstawie 

opodatkowania podatnika, ogranicza 

się do kwot generowanych za 

pośrednictwem aktywów i ryzyk 

powiązanych z funkcjami 

decyzyjnymi i zarządczymi 

wykonywanymi przez spółkę 

kontrolującą. Dochód kontrolowanej 

spółki zagranicznej przypisuje się na 

podstawie obliczeń dokonanych 

zgodnie z zasadą ceny rynkowej. 

wybrała opcje przewidzianą w art. . 7 ust. 2 lit a 

dyrektywy. 

Ust. 3 3. Dochód, który należy uwzględnić 

w podstawie opodatkowania, oblicza 

się proporcjonalnie do udziału 

posiadanego przez podatnika w 

podmiocie zdefiniowanym w art. 7 

ust. 1 lit. a). 

T Art. 24a ust. 4, 

7, 9,11 i 15 

ustawy CIT w 

zw. z  art. 2 

pkt 23 lit d 

(zmieniający 

art. 24a w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

4 pkt 1 i 2); lit 

e (zmieniający 

art. 24a w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

11 pkt 1) i lit i 

(zmieniający 

art. 24a w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

15) oraz w zw. 

z art. 11 ust. 5b 

ustawy CIT 

Art. 24a 

4. Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, 

stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej 

przypadający na okres, w którym został spełniony 

warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na 

okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, 

jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z 

prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po 

odliczeniu kwot: 

1) uwzględnionej w podstawie opodatkowania 

podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej 

spółki kontrolowanej;     

2) dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika 

udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej, w 

części uwzględnionej w jego podstawie 

opodatkowania. 

 

7. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie udziału podatnika 

związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach 

zagranicznej spółki kontrolowanej albo nastąpiło 

wyłączenie lub ograniczenie tego prawa, dla ustalenia 

udziału związanego z prawem do uczestnictwa w 

zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej przyjmuje 

się najwyższy, określony procentowo, udział 

podatnika w kapitale, prawie głosu w organach 

kontrolnych albo prawie głosu w organach 
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stanowiących tej spółki. 

 

8. W przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej, o 

której mowa w ust. 3 pkt 1, dla ustalenia udziału 

związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach 

zagranicznej spółki kontrolowanej przyjmuje się, że 

podatnikowi lub podatnikom, o których mowa w art. 3 

ust. 1, przysługiwały, przez cały rok podatkowy, o 

którym mowa w ust. 6, wszystkie prawa do 

uczestnictwa w zyskach tej spółki. W przypadku 

braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały 

podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1, związane 

z prawem do uczestnictwa w zyskach są równe. 

 

9. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do ustalenia 

udziału związanego z prawem do uczestnictwa w 

zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej, o której 

mowa w ust. 3 pkt 2, chyba że podatnik wykaże, iż 

faktycznie przysługujący podatnikowi udział w 

zagranicznej spółce kontrolowanej lub okres jego 

posiadania jest inny. 

 

11. Udział podatnika w zagranicznej spółce 

kontrolowanej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, 

pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej, 

związany z prawem do udziału w zyskach tej 

zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący 

przez ten sam okres, jeżeli łącznie są spełnione 

następujące warunki: 

1) jednostka zależna posiada bezpośrednio lub 

pośrednio co najmniej 50% udziałów związanych z 

prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej 

spółce kontrolowanej; 

2) jednostka zależna uwzględnia w podstawie 

opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki 

kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących 

zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w 
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państwie, w którym podlega opodatkowaniu od 

całości swoich dochodów; 

3) jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1, albo istnieje podstawa prawna, 

wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita 

Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której 

stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ 

podatkowy informacji podatkowych od organu 

podatkowego państwa, w którym jednostka zależna 

będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od 

całości swoich dochodów. 

 

15. W celu obliczenia udziału pośredniego, przepis 

art. 11 ust. 5b stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 11 

5b. Określając wielkość udziału pośredniego, jaki 

podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, 

przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada 

w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten 

drugi posiada taki sam udział w kapitale innego 

podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział 

pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej 

wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość 

udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą. 

Ust. 4 4. Dochód uwzględnia się w okresie 

rozliczeniowym podatnika, w którym 

przypada koniec roku podatkowego 

danego podmiotu. 

N Art. 24a ust. 6 

w zw. z art. 27 

ust. 2a ustawy 

CIT  

Kwestię tę reguluje art. 24a ust. 6 ustawy CIT i w tym 

zakresie dyrektywa nie wymaga implementacji. 

 

Art. 24a 

6. Dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana 

w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad 

kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z 

przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł 

przychodów, ustalona na ostatni dzień roku 

podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. 
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Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma 

ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza 

okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, 

przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej 

spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. 

Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie 

podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach 

poprzednich. 

 

Art. 27 

2a. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, 

osiągający dochody z działalności prowadzonej przez 

zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach 

określonych w art. 24a, są obowiązani składać 

urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według 

ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z 

zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w 

roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6, 

do końca dziewiątego miesiąca następnego roku 

podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek 

należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż 

jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa 

odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek. 

Ust. 5 5. W przypadku gdy podmiot 

dokonuje podziału zysków na rzecz 

podatnika, a te podzielone zyski 

zostają włączone do dochodu 

podatnika podlegającego 

opodatkowaniu, kwoty dochodu 

uprzednio uwzględnionego w 

podstawie opodatkowania zgodnie z 

art. 7 odlicza się od podstawy 

opodatkowania przy obliczaniu 

kwoty podatku należnego z tytułu 

tych podzielonych zysków, aby 

zapewnić brak podwójnego 

opodatkowania. 

T Art. 24a ust. 4 

pkt 1 ustawy 

CIT w zw. z  

art. 2 pkt 23 lit 

d (zmieniający 

art. 24a w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

4 pkt 1) 

Art. 24a 

4. Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, 

stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej 

przypadający na okres, w którym został spełniony 

warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na 

okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, 

jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z 

prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po 

odliczeniu kwot: 

1) uwzględnionej w podstawie opodatkowania 

podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej 

spółki kontrolowanej;     

2) dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika 

udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej, w 
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części uwzględnionej w jego podstawie 

opodatkowania. 

Ust. 6 6. W przypadku zbycia przez 

podatnika udziału w danym 

podmiocie lub działalności 

prowadzonej przez stały zakład, oraz 

gdy część przychodów z tego zbycia 

była uprzednio uwzględniona w 

podstawie opodatkowania zgodnie z 

art. 7, kwotę tę odlicza się od 

podstawy opodatkowania przy 

obliczaniu kwoty podatku należnego 

z tytułu tych przychodów, aby 

zapewnić brak podwójnego 

opodatkowania. 

T Art. 24a ust. 4 

pkt 2 ustawy 

CIT w zw. z  

art. 2 pkt 23 lit 

d (zmieniający 

art. 24a w 

ustawie CIT – 

w zakresie ust. 

4 pkt 2) 

Art. 24a 

4. Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, 

stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej 

przypadający na okres, w którym został spełniony 

warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na 

okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, 

jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z 

prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po 

odliczeniu kwot: 

1) uwzględnionej w podstawie opodatkowania 

podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej 

spółki kontrolowanej;     

2) dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika 

udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej, w 

części uwzględnionej w jego podstawie 

opodatkowania. 

 

Ust. 7 7. Państwo członkowskie podatnika 

zezwala na odliczenie podatku 

zapłaconego przez podmiot lub stały 

zakład od zobowiązania 

podatkowego podatnika w państwie, 

w którym podatnik ten jest 

rezydentem do celów podatkowych 

lub w którym się znajduje. Kwotę 

odliczenia oblicza się zgodnie z 

przepisami krajowymi. 

N Art. 24a ust. 

12 w zw. z art. 

20 ust. 8 i art. 

22 b ustawy 

CIT 

Kwestia odliczenia uregulowana jest w art. 24a ust. 12 

ustawy CIT i w tym zakresie przepisy dyrektywy nie 

wymagają implementacji. 

 

Art. 24a 

12. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z 

ust. 1 odlicza się kwotę równą podatkowi 

dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną spółkę 

kontrolowaną w proporcji, w jakiej pozostaje dochód 

ustalony zgodnie z ust. 4 do dochodu tej spółki 

ustalonego zgodnie z ust. 6. Przepisy art. 20 ust. 8 i 

art. 22b stosuje się odpowiednio. 
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Art. 9 

 

Ust. 1 

Rozbieżności w kwalifikacji 

struktur hybrydowych 

1. W zakresie, w jakim rozbieżność 

w kwalifikacji struktur hybrydowych 

prowadzi do podwójnego odliczenia, 

odliczenie przyznawane jest 

wyłącznie w państwie członkowskim, 

w którym płatność taka ma swoje 

źródło. 

T  Zgodnie z art. 11 ust. 5a dyrektywy – dodanym 

dyrektywą Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 

r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie 

rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych 

dotyczących państw trzecich – termin transpozycji  

art. 9 upływa z dniem 31 grudnia 2019 r. – 

implementacja dyrektywy w tym zakresie nastąpi 

odrębnym projektem ustawy. 

 

Ust. 2 2. W zakresie, w jakim rozbieżność 

w kwalifikacji struktur hybrydowych 

prowadzi do odliczenia bez 

rozpoznania przychodu, państwo 

członkowskie płatnika odmawia 

odliczenia takiej płatności. 

    

 ROZDZIAŁ III 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

    

Art. 10 Przegląd N  Nie wymaga implementacji.  

Ust. 1 1. Komisja oceni wdrożenie 

niniejszej dyrektywy, w 

szczególności skutki art. 4, do dnia 9 

sierpień 2020 r. i przedstawi Radzie 

stosowne sprawozdanie. W 

stosownych przypadkach 

sprawozdaniu Komisji towarzyszy 

wniosek ustawodawczy. 

    

Ust. 2 2. Państwa członkowskie przekazują 

Komisji wszelkie informacje, które 

są niezbędne do oceny wdrożenia 

niniejszej dyrektywy. 

    

Ust. 3 3. Państwa członkowskie, o których 

mowa w art. 11 ust. 6, przekazują 

Komisji przed dniem 1 lipca 2017 r. 

wszystkie informacje niezbędne do 

oceny skuteczności krajowych zasad 
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ukierunkowanych na zapobieganie 

ryzykom erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków. 

Art. 11 Transpozycja T Art. 12   

Ust. 1 1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. 

państwa członkowskie przyjmują i 

publikują przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne 

niezbędne do wykonania niniejszej 

dyrektywy. Niezwłocznie przekazują 

Komisji tekst tych przepisów. 

 

Państwa członkowskie stosują te 

przepisy od dnia 1 stycznia 2019 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. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2018 r., z wyjątkiem:  

1) art. 1 pkt 11 oraz art. 2 pkt 11 lit. a, które  wchodzą 

w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;  

2) art. 3, który  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2019 r. 

 

Ust. 2 2. Państwa członkowskie przekazują 

Komisji tekst podstawowych 

przepisów prawa krajowego, 

przyjętych w dziedzinie objętej 

niniejszą dyrektywą. 

    

Ust. 3 3. Tam, gdzie w niniejszej 

dyrektywie stosowane jest 

odniesienie do kwoty pieniężnej w 

euro (EUR), państwa członkowskie, 

których walutą nie jest euro, mogą 

podjąć decyzję o określeniu 

odpowiedniej kwoty w walucie 

krajowej w dniu 12 lipca 2016 r. 
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Ust. 4 4. W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 

2, Estonia może, tak długo jak nie 

opodatkowuje niepodzielonych 

zysków, uznawać przeniesienie 

aktywów w formie pieniężnej lub 

niepieniężnej, w tym środków 

pieniężnych, ze stałego zakładu 

znajdującego się w Estonii do 

siedziby głównej lub innego stałego 

zakładu w innym państwie 

członkowskim lub w państwie 

trzecim będącym stroną 

Porozumienia EOG za podział zysku 

i naliczać podatek dochodowy, bez 

przyznania podatnikom prawa do 

odroczenia płatności takiego podatku. 

N  Nie wymaga implementacji – przepis nie dotyczy 

Polski. 

 

Ust. 5 5. W drodze odstępstwa od ust. 1 

państwa członkowskie do dnia 31 

grudnia 2019 r., przyjmują i 

publikują przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne 

niezbędne do wykonania art. 5. 

Niezwłocznie przekazują Komisji 

tekst tych przepisów. 

 

Państwa członkowskie stosują te 

przepisy od dnia 1 stycznia 2020 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. 

    

Ust. 6 6. W drodze odstępstwa od art. 4 N  Nie wymaga implementacji – przepis fakultatywny.  
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państwa członkowskie, które w dniu 

8 sierpień 2016 r. posiadają krajowe 

przepisy ukierunkowane na 

zapobieganie ryzykom erozji bazy 

podatkowej i przenoszenia zysków, 

będące równie skuteczne jak 

ograniczenie możliwości odliczania 

odsetek określone w niniejszej 

dyrektywie, mogą stosować te 

ukierunkowane przepisy do końca 

pierwszego pełnego roku 

podatkowego następującego po dacie 

opublikowania na urzędowej stronie 

internetowej porozumienia między 

członkami OECD w sprawie 

standardu minimalnego w 

odniesieniu do działania 4 

dotyczącego przeciwdziałania erozji 

bazy podatkowej i przenoszeniu 

zysków, ale najpóźniej do dnia 1 

stycznia 2024 r. 

Art. 12 Wejście w życie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w 

życie dwudziestego dnia po jej 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

N  Nie wymaga implementacji.  

Art.13 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 

 

Pozostałe przepisy projektu nie stanowią przepisów dostosowawczych i ze względu na dużą liczbę tych zmian pominięto ich wyszczególnienie. 
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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 
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  

 

http://www.e-step.pl/urzednik

