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Stosownie do postanowień § 81 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. 
- Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r, poz. 1006 z późn. zm.), przekazuję 
w załączeniu projekt ustawy o zmianie ustm-ty 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, z uprzejmą prośbą 
o jego rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. 

Projekt ustawy został opracowany bez uprzedniego przyjęcia założeń i - zgodnie z ustaleniami 
Stałego Komitetu Rady Ministrów - stanowi kompilację projektów ujętych w Wykazie prac 
legislacyjnych Rady Ministrów pod numerami UA31, UD284 i UD292 oraz regulacji 
podwyższającej wysokość tzw. kwoty wolnej od podatku. W dniach 27 i 28 września br. projekt 
był przedmiotem prac Komisji Prawniczej i uwzględnia ustalenia tej Komisji. 

l. Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego 
od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże 
przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym 
miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Projektowana ustawa stanowić ma kolejny krok w 
kierunku odbudowania dochodów podatkowych, w szczególności dochodów z podatku CIT. 
Kierunek zmian przyjęty w projekcie wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14lutego 2017 r. 

Przyjęty w nowelizacji kierunek zmian wpisuje się ponadto w działania, jakie podejmowane 
były w ostatnich latach na forum międzynarodowym. Chodzi w szczególności o działania 
podejmowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach 
projektu dotyczącego przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków 
(BEPS). 

W ramach tej grupy przepisów projekt przewiduje wprowadzenie m.in. następujących rozwiązań 
mających na celu wyeliminowanie stosowanych przez podatników mechanizmów optymalizacji 
podatkowej: 
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• wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów 
w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła 
od pozostałych dochodów podatnika 

• modyfikację przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek (kosztów 
finansowania dłużnego) 

• modyfikację przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej (Controlled 
Foreign Company- CFC) 

• modyfikację przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych 
(PGK) 

• wprowadzenie przep1sow limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów 
związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, 
zarządzania i kontroli) oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i 
prawnych, a także przepisów precyzujących pojęcie "nabycia" wartości niematerialnej i 
prawneJ 

• wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, 
posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości 

• wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w wysokości l 00.000 zł warunkującego 

możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę 
ryczałtu 8,5% i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 % powyżej tej kwoty przychodu. 

2. Oprócz powyższych rozwiązań o charakterze uszczelniającym system podatków 
dochodowych niniejsza nowelizacja zawiera zmiany ukierunkowane na ułatwienie prowadzenia 
działalności gospodarczej , w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców, w tym o 
charakterze upraszczającym i precyzującym obecnie funkcjonujące regulacje. upraszczające i 
precyzujące obecnie funkcjonujące regulacje. Są to zmiany wpływające pozytywnie na 
prowadzenie działalności gospodarczej. Do tej grupy rozwiązań należą propozycje : 

• podwyższenie z obecnych 3.500 zł do l 0.000 zł, limitu wartości środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków 
na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów 

• wprowadzenie zasady, zgodnie z którą podatnicy nie będą mieli obowiązku wpłacania 
zaliczki, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy 
podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek 
wpłaconych od początku roku, nie przekracza l 000 zł 

• wyłączenie stosowania przep1sow o cenach transferowych i o obowiązku 

dokumentowania tych cen w przypadku tych podmiotów, u których jedynym czynnikiem 
kwalifikującym do uznania je za "podmioty powiązane" jest fakt, że udziały (akcje) w 
tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego; 

• doprecyzowanie zasad określania dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów 
motywacyjnych (zdefiniowanie programów) 

3. Przedkładany projekt zawiera ponadto przepis podwyższający kwotę zmniejszającą podatek 
stosowaną przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej 
(tzw. kwotę wolną od podatku) oraz przepisy dotyczące osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej podwyższające kwoty niektórych zwolnień w podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz poszerzające zakres zwolnień i odliczeń od dochodu, jak również 
przepisy umożliwiające podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych składanie za 
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pomocą środków elektronicznych oświadczeń i zawiadomień z wykorzystaniem wzorów 
ogłaszanych w drodze rozporządzenia. 

Podwyższenie tzw. kwoty wolnej od podatku stanowi wykonanie rekomendacji Ministra 
Rozwoju i Finansów zawartej w Informacji o wynikach dokonanej weryfikacji wysokości kwoty 
zmniejszającej podatek, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 15 września 2017 r. 

4. Projekt zawiera również przepisy nowelizujące zasady uwzględniania w podstawie 
opodatkowania banków tworzonych rezerw na ryzyko związane z działalnością banków 
i tworzonych w bankach stosujących MSR odpisów na oczekiwane straty kredytowe, a także 
dostosowuje przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych 
2016 (KŚT). 

5. Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 21 września br., przyjął projekt 
i rekomendował go Radzie Ministrów. Przedkładany projekt w całości realizuje ustalenia tego 
Komitetu. W dniach 27 i 28 września br. projekt, wraz z uzasadnieniem i OSR był przedmiotem 
prac Komisji Prawniczej. Projekt uwzględnia ustalenia tej Komisj i. 

6. Zgodnie ze stanowiskiem MSZ projekt nie wymagał rozpatrzenia przez Komitet do Spraw 
Europejski ch. 

Komisja Wsp~lna Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2017 r. 
zaopiniowała pozytywnie projekt ustawy UA31 . 

Ponadto zgodnie z opinią Ministra Spraw Zagranicznych projekt ustawy nie jest sprzeczny z 
prawem Unii Europejskiej. 

7. Na wniosek Wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji projekt wpisany do wykazu prac 
Rządu pod numerem UA31 był również opiniowany przez Radę Legislacyjną przy Prezesie 
Rady Ministrów. Rada Legislacyjna w opinii z dnia 22 września 2017 r. wyraziła pozytywną 
opinię do projektu przedstawiając jednocześnie uwagi, które w przeważającej części zostały 
uwzględnione k wersji projektu rozpatrywanej przez Stały Komitet Rady Ministrów. 

Negatywnie odniesiono się natomiast do uwag Rady Legislacyjnej dotyczących tzw. 
minimalnego podatku dochodowego, przedstawiając argumenty za przyjęciem takiego 
rozwiązania (w załączeniu stanowisko Ministra Rozwoju i Finansów do opinii Rady 
Legislacyj n ej . 

8. Uprzejmie informuję, iż w przedkładany projekt ustawy zawiera następujące uzupełnienia i 
modyfikacje w stosunku do wersji projektu będącej przedmiotem obrad Stałego Komitetu Rady 
Ministrów: 

~ Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników wykonujących zawody twórcze 
przekazywany do rozpatrzenia projekt zawiera zmiany dotyczące stosowania 50% kosztów 
uzyskania przychodów. Zaproponowano podwyższenie lirnitu dotyczącego kosztów 
uzyskania dla twórców o 100%, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie. 

W związku z powyższym w art. l w pkt 8 projektu ustawy dodano lit. d, która zmienia treść 
przepisu ust. 9a w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych normującego 
ornawiany 

1~ irnit. 
Zmiana polega na zastąpieniu w tym przepisie wyrazów "Yz kwoty stanowiącej górną 
granicę pierwszego przedziału skali podatkowej , o której mowa wart. 27 ust. l" wyrazami 
"kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej , o której mowa 
wart. 27 ust. 1". 
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);;;> Poprawki dotyczące przep1sow nowelizujących zasady uwzględniania w podstawie 
opodatkowania banków tworzonych rezerw na ryzyko związane z działalnością banków i 
tworzonych w bankach stosujących MSR odpisów na oczekiwane straty kredytowe 
polegające na: 

- zmianę treści art. 15 ust. l h pkt 2 ustawy CIT w części odnoszącej się do wielkości straty 
powstałej ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych 
tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) . Obecnie 
strata ta ograniczona jest utworzoną na tę część zbywanej wierzytelności rezerwą, zaliczoną do 
kosztów uzyskania przychodów. Z uwagi na fakt, iż odliczenia w koszty podatkowe rezerw 
możliwe są dopiero m.in. po udokumentowaniu uprawdopodobnienia nieściągalności kredytu 
(pożyczki), w sposób ściśle określony ustawą, proponuję zrezygnować z tego warunku i 
ograniczyć wielkość odpisywanej straty do kredytów (pożyczek) , które potencjalnie po takim 
udokumentowaniu (uprawdopodobnienia nieściągalności) mogłyby zostać rozpoznane w 
kosztach podatkowych poprzez utworzone na nie rezerwy, tj. do udzielonych przez bank 
kredytów (pożyczek), niespłacanych przez co najmniej 12 miesięcy, w części odnoszących się 
wyłącznie do kapitału tych kredytów (pożyczek) , 

uzupełnienie przepisu art. 12 ustawy (przepis przejściowy regulujący sytuację 

prawnopodatkową banków w związku z zmianą przepisów podatkowych i zmianami zasad ich 
rachunkowości) o szczególne rozwiązania dla rezerw na poniesione nieudokumentowane ryzyko 
kredytowe (ust. 4 i 5). Celem poprawki jest uwzględnienie sytuacji prawnopodatkowej banków, 
które w wyniku rozwiązania (wykorzystania w inny sposób) rezerw na poniesione 
nieudokumentowane ryzyko kredytowe, uwzględnionych w kosztach podatkowych do końca 
2017 r. , obciążone byłyby zbyt wysokim zobowiązaniem podatkowym powstałym w wyniku 
obowiązku rozpoznania przychodu z tego tytułu, 

- zmiany redakcyjne dotyczące: 

- art. i6 ust. l pkt 26 - wprowadzenie do wyliczenia: przepis adresowany jest do rezerw, stąd 
pomniejszenie powinno również dotyczyć rezerw na odsetki, prowizje i opłaty; 

- art. 16 ust. l pkt 26 lit. a, b i c - ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych 
dokonywane jest obecnie w odniesieniu do kwoty należności zakwalifikowanych jako wątpliwe 
lub stracone, w części na jaką tworzona jest na nie rezerwa. Zmiana przywraca obecnie 
stosowaną w ustawie nomenklaturę ; 

- art. 16 ust. l pkt 26c - zmiany analogiczne jak do treści art. 16 ust. l pkt 26 ustawy CIT, 

- art. 16 ust. 3f- zmiany uwzględniają uwagę NBP, wniesioną pismem z dnia 20.09.2017 do 
Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. Zmiany redakcji przepisu zostały rozpisane, dla 
uczytelnienia, na dwie jednostki redakcyjne, odrębnie dla banków stosujących polskie standardy 
rachunkowości i odrębnie dla banków stosujących międzynarodowe standardy rachunkowości. 

~ Dostosowanie projekt ustawy, w części odnoszącej się do zysków kapitałowych, do 
specyfiki działalności podatników będących ubezpieczycielami. W przypadku tych 
podmiotów, zdefiniowanych w art. 4 pkt 13 ustawy CIT, lokowanie przez nie środków 
finansowych w papiery wartościowe pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną 
działalnością ubezpieczeniową, gdyż w działalności tej konieczne jest zabezpieczanie 
środków finansowych na realizację zobowiązań wynikających z umów ubezpieczenia. Z 
tego względu zasadne jest aby w odniesieniu do tych podmiotów przychody uzyskiwane z 
"zysków kapitałowych", związane z ich działalnością podstawową oraz przychody z 
działalności ubezpieczeniowej (ze składek) i koszty uzyskania tych przychodów 
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uwzględniane były w ramach jednego źródła przychodów. W związku z tym w projekcie w 
art. 7b dodano ust. 2 w następującym brzmieniu: 
"2. Nie zalicza się do przychodów z zysków kapitałowych ubezpieczycieli przychodów 
wymienionych w ust. l , jeżeli przychody te uzyskiwane są w celu wypełniania przez 
ubezpieczyciela zobowiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia.". 

~ W projekcie dodano przepis art. 16 ust. l pkt 13e ustawy o CIT e liminujący schemat 
optymali~acyjny określany mianem transakcji dept push down Schemat tej transakcji 
zakłada najczęściej powołanie spółki celowej, która ma stać się bezpośrednim udziałowcem 
spółki nabywanej. Jako, że w praktyce spółka celowa nie posiada wystarczających środków 
na nabycie udziałów (akcji) danej spółki, konieczne jest zaciągnięcie przez nią 
finansowania dłużnego - zewnętrznego lub wewnątrzgrupowego. Po nabyciu udziałów 
spółka celowajest łączona ze spółką, której udziały są nabywane (spółką przejmującą może 
być zarówno spółka celowa, jak spółka nabywana) 

Transakcja ta rodzi istotne konsekwencje podatkowe polegające na odliczaniu odsetek od 
kredytu (pożyczki) zaciągniętego na sfinansowanie zakupu akcji (udziałów) przejętej 
spółki , które po połączeniu spółek stają się odsetkami od kredytu (pożyczki) na kupno 
"samej siebie". Skutkuje to tym, iż po połączeniu potencjalny dochód z działalności 
operacyjnej spółki nabywanej jest pomniejszany o koszt (odsetki).związany z 
finansowaniem nabyciajej udziałów lub akcji. 

~ Usunięto projektowany przepis art. 16 st. l pkt 39a ustawy o CIT (analogiczny przepis art. 
23 ust. l pkt 34a ustawy o PIT) dotyczący wydatków ponoszonych przez wierzyciela za 
przeniesidpie ryzyka niewypłacalności dłużnika wierzytelności z tytułu pożyczek innych niż 
udzielone przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach 
umów ubezpieczenia, gwarancji, poręczenia lub pochodnych instrumentów finansowych -
przenosząc regulacje w nim zawartą do projektowanego art. 15e ust. l pkt 3 ustawy o CIT. 
Zabieg ten jest korzystny dla podatników z uwagi na to, iż art. 16 ust. l pkt 39a 
bezwzględnie wyłączał wydatki w nim określone z kosztów uzyskania przychodów. Art. 
15e z ko~ei umożliwia ich zaliczanie do kosztów podatkowych w ramach określonego 
limitu (a ponadto dotyczy wyłącznie kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów 
powiązanych). 

~ Dostosowano treść przepisu art. 15c ust. 11 pkt l ustawy o CIT do treści uzasadnienia 
projektu i intencji projektodawcy, odnosząc limit, o którym mowa w tym przepisie do 
nadwyżki finansowania dłużnego przekraczającej kwotę 3 mln zł, a nie do podatnika, 
u którego nadwyżka takich kosztów nie przekracza tej kwoty. Dotychczasowa treść tego 
przepisu wyłączałaby z jego zakresu podatników, u których nadwyżka kosztów 
finansowaljlia zewnętrznego przekracza kwotę 3 mln zł (i wynosi np. 3 000 00 l zł) . 

~ W regulacj i dotyczącej tzw. minimalnego podatku dochodowego (art. 30g ustawy o PIT 
i art. 24b ustawy o CIT) wykreślono - jako bezprzedmiotowe - wyłączenie odnoszące się do 
"budynków urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw, budynków sądów i 
parlamentów" oraz wyjątek dotyczący nieruchomości wykorzystywanej na cele określone 
w art. 17 ust. l pkt 4 ustawy o CIT. Sytuacje te będą objęte wyłączeniem przewidzianym 
dla budynków biurowych (tj. budynków o których mowa w ust. l pkt 2 art. 24b) 
wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika. 
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>- Treść obecnej regulacji zawartej w art. 30f ust. 4 ustawy o PIT (przepis dotyczący 

zagranicznej spółki kontrolowanej) przeniesiono do projektowanego art. 30f ust. 2 pkt 4, 
który to przepis definiuje podmiot powiązany. Treść przenoszonej regulacji zastąpiła lit. b 
w tej definicji. 

>- W projektowanych przepisach art. la ust. 10 i lOa ustawy o CIT dostosowano termin, 
w jakim następować będzie skutek z postaci utraty przez podatkową grupę kapitałową 
statusu podatnika w związku z wystąpieniem zmiany w stanie faktycznym lub w stanie 
prawnym skutkujących naruszeniem warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za 
podatnika podatku dochodowego. 

Z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów 

Paweł Gruza 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Załączniki: 

l) 45 egz. projektu ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR 
2) opinia MSZ o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej , 
3) raport z konsultacji publicznych, 
4) raport z opiniowania, 
5) projekty rozporządzeń wykonawczych 
6) tabela zbieżności, 
7) opinia Rady Legislacyjnej wraz ze stanowiskiem Millistra Rozwoju i Finansów, 
8) zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem wniesione w trybie przepisów o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa, 
9) płyta CD (wersja PDF + Word). 
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Projekt z dnia 29 września 2017 r. 

USTAWA 

z dnia ................... . 

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

dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 

d niektórych przychodów osiąganych przez osoby fJZYczne1> 

Art. l. ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 201 r. poz. 2032, z późn. zm.2>) wprowadza się następujące zmiany: 

l) wart. 3: 

a) w u . 2b pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

"6) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i 

obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w 

funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osoby 

prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych 

udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa - jeżeli 

co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą 

prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub 

osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości 

położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich 

1 
nieruchomości;", 

b) ust. c otrzymuje brzmienie: 

"2c. Wartość aktywów, o której mowa w ust. 2b pkt 6, ustala się na ostatni 

dzie ' miesiąca poprzedzającego miesiąc uzyskania przychodu, o którym mowa w 

tym ~przepisie. W przypadku spółek będących emitentami papierów wartościowych 

dopl)lszczonych do obrotu na rynku regulowanym wartość aktywów może być 

usta ana na podstawie aktywów bilansowych ujętych w raportach okresowych 

pub ikowanych na koniec ostatniego kwartału poprzedzającego kwartał roku 

kale darzowego, w którym doszło do uzyskania przychodu."; 

l) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. 
ustanawiając przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają 
bezpośredni pływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz. U. UE L 193 z 19.07.2016, str. 1). 

2> Zmiany teks jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2048 oraz z 2017 
r. poz. 60, 52 , 648, 859, 1089, 1428, 1448 i 1530. · 
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2) w art. Sa po pkt 29 dodaje się pkt 29a w brzmieniu: 

,,29a) wartości emisyjnej udziałów (akcji)- omacza to cenę po jakiej obejmowane 

są udziały (akcje) określoną w statucie, umowie spółki, a w razie ich braku

w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości 

rynkowej tych udziałów (akcji);"; 

3) wart. 8 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

"7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, oraz zawiadomienie, o którym mowa 

w ust. 6, podatnicy mogą złożyć z wykorzystaniem wzoru określonego przez ministra 

właściwego do spraw fmansów publicmych na podstawie art. 45b pkt 6."; 

4) wart. 9a: 

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

"8. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 7, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 

dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.", 

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

"9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 7, oraz zawiadomienia, o 

których mowa w ust. 4 i 8, podatnicy mogą złożyć z wykorzystaniem wzoru 

określonego przez ministra właściwego do spraw fmansów publicmych na 

podstawie art. 45b pkt 6. Podatnicy składający oświadczenie, o którym mowa w 

ust. l i 2, za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, stosują wzór określony przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicmych na podstawie art. 45b pkt 6."; 

5) w art. l O dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 

3 pkt l lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fmansowymi, lub z 

pochodnych instrumentów fmansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia 

tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są zaliczane do tego 

źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne 

świadczenie zostało uzyskane."; 

6) wart. 14 w ust. 2 po pkt 7c dodaje się pkt 7ca w brzmieniu: 

"7ca)przychody z odpłatnego zbycia wierzytelności dotyczącej prowadzonej 

działalności gospodarczej, w tym w sposób określony wart. 17 ust. l pkt 9, w 

• 

, 
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wysokości jej wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie; w tym 

przypadku przepisy pkt 7b, 7c i 7e stosuje się,"; 

a) wus. 1: 

chyla się pkt 6, 

kt 6a otrzymuje brzmienie: 

6a) wygrane w grach hazardowych, jeżeli jednorazowa wartość tych 

wygranych nie przekracza 2 280 zł, urządzanych i prowadzonych przez 

uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych 

l
, obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;", 

o pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu: 

'"6b) wygrane w turnieju gry w pokera prowadzonym przez uprawniony 

podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w 

~
, państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;", 

pkt 9a wyrazy ,,kwoty 638 zł" zastępuje się wyrazami "kwoty l 000 zł", 

w pkt 17 wyrazy ,,kwoty 2280 zł" zastępuje się wyrazami ,,kwoty 3 000 zł", 

pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

,26) zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, 

klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: 

) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami 

wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości, 

z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 

kwoty 6 000 zł;", 

pkt 32b wyrazy "kwoty 2280 zł" zastępuje się wyrazami "kwoty 6 000 zł", 

kt 38 otrzymuje brzmienie: 

~,38) świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów od byłego 

zakładu pracy w związku z łączącym ich uprzednio z tym zakładem 

stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem 

pracy, albo od następcy prawnego tego zakładu pracy lub od związków 

zawodowych;" 
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w pkt 67 wyrazy ,,kwoty 380 zł" zastępuje się wyrazami ,,kwoty l 000 zł", 

pkt 67b otrzymuje brzmienie: 

"67b) świadczenia, które nie są fmansowane z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka 

pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub 

uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub 

przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 

l 000 zł, na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. l;", 

w pkt 68 wyrazy ,,kwoty 760 zł" zastępuje się wyrazami ,,kwoty 2 000 zł", 

w pkt 78 w lit. b wyrazy ,,kwoty 760 zł" zastępuje się wyrazami ,,kwoty 

2 000 zł", 

po pkt 83a dodaje się pkt 83b w brzmieniu: 

"83b) wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacane 

z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach;", 

pkt 89 otrzymuje brzmienie: 

"89) wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na 

podstawie odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez 

uczelnię na studenckie praktyki zawodowe;", 

po pkt 90a dodaje się pkt 90b w brzmieniu: 

"90b) świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych 

szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych 

przez organizacje pozarządowe lub organy samorządu zawodowego 

lekarzy lub pielęgniarek i położnych, mające siedzibę i działające w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym 

do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji 

Szwajcarskiej;", 

pkt 92 otrzymuje brzmienie: 

"92) świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez 

członków rodzin zmarłego pracownika lub zmarłego emeryta lub rencisty, 

od byłego zakładu pracy w związku z łączącym uprzednio tego zmarłego 

pracownika, emeryta lub rencisty z tym zakładem stosunkiem służbowym, 

stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy albo od następcy 

prawnego tego zakładu pracy: 

• 

• 
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a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra -

niezależnie od ich wysokości, 

) z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 

kwoty 3 000 zł·" ' ' 
po pkt 97a dodaje się pkt 97b w brzmieniu: 

97b) kwoty umorzonych należności z tytułu: 

zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego, 

) zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody 

oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, 

e) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, 

) odsetek od należności, o których mowa w lit a-e, 

) nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których 

mowa w lit. a-d, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem 

wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego 

+- dokonanych zgodnie z zasadami określonymi na podstawie art. 59 ust. l 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1870, z późn. zm.3)) lub uchwały, o której mowa wart. 59 ust. 3 tej 

ustawy;", 

b) po t. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

; "6a. Za jednorazową wartość wygranych w grach hazardowych, o których 

mowa w ust. l pkt 6a, uważa się w przypadku: 

a) gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo, zakładów wzajemnych, 

loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, loterii fantowych, gry bingo 

fantowe, gry bingo pieniężne - kwotę uzyskaną na podstawie jednego: losu, 

zakładu lub innego dowodu udziału w grze, 

b) wygranych w kasynie gier lub salonie gier na automatach - uzyskaną kwotę 

stanowiącą różnicę między sumą wpłaconych stawek, a sumą wypłaconych 

wygranych w trakcie jednorazowego pobytu w kasynie gier lub salonie gier na 

automatach, 

3l Zmiany teks jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 
oraz z 2017 r poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537. 
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c) innych gier urządzanych przez sieć Internet przez spółkę wykonującą monopol 

państwa - kwotę uzyskaną podczas jednego logowania."; 

8) wart. 22: 

a) po ust. l da dodaje się ust. ldb i Ide w brzmieniu: 

"ldb.Jeżełi podatnik uzyskał przychód z odpłatnego zbycia lub umorzenia 

udziałów (akcji) albo dokonania wkładu niepieniężnego w postaci udziałów (akcji), 

objętych lub nabytych w wyniku realizacji praw majątkowych albo w wyniku 

realizacji praw z papierów wartościowych lub realizacji praw z pochodnych 

instrumentów finansowych, w związku z którymi został określony przychód na 

podstawie art. 17 ust. l pkt 6 lit. b lub pkt l O albo art. 18, to wartość dochodu 

określonego z tego tytułu powiększa koszty uzyskania przychodu, o których mowa 

odpowiednio wart. 22 ust. l lub ust. l e albo wart. 23 ust. l pkt 38. 

l de. W przypadku realizacji praw z papierów wartościowych, o których 

mowa w art. 3 pkt l lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, lub realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych 

uzyskanych w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w 

naturze lub nieodpłatne świadczenie, w związku z którymi został określony 

przychód, to wartość tego przychodu powiększa koszty uzyskania przychodu ze 

źródła do którego, zgodnie z art. l O ust. 4 został zaliczony ten przychód.", 

b) ust. l g otrzymuje brzmienie: 

"lg. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku 

podziału, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania przychodu z 

odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest 

wartość emisyjna udziałów (akcji).", 

c) w ust. l p pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) z tytułu: 

a) prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 

kwoty l 000 zł, na każde dziecko pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 

l, uczęszczające do zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, 

b) dofinansowania pracownikowi wydatków, do wysokości nieprzekraczającej 

kwoty wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, 

• 

• 
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związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez 

dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka, klubu 

dziecięcego lub przedszkola, miesięcznie nie więcej niż kwota l 000 zł, na 

każde dziecko, o którym mowa wart. 27fust. l.", 

d) w ust. 9a wyrazy "Yl kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego 

przedziału skali podatkowej, o której mowa wart. 27 ust. l" zastępuje się 

wyrazami "kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali 

podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. l"; 

w ust. l wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

cji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte od innego podmiotu, nadające 

się do go podarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:"; 

lO) użyte w . 22d w ust. l, wart. 22e w ust. l i 2, dwukrotnie wart. 22f ust. 3 i wart. 

22g ust. 17 oraz użyte w art. 22k ust. 9 wyrazy "3500 zł" zastępuje się wyrazami 

"l o 000 ł"; 

11) w art. 23 w ust. l : 

a) kt 20 otrzymuje brzmienie: 

,20) wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności 

lub ich części, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane 

jako przychody należne, 1 których nieściągalność została 

udokumentowana w sposób określony w ust. 2;", 

b) kt 34 otrzymuje brzmienie: 

"34) strat z odpłatnego zbycia wierzytelności, w tym w sposób określony wart. 

17 ust. l pkt 9, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio 

na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychód należny - do 

wysokości uprzednio zarachowanej jako przychód należny;", 

c) pkt 41 otrzymuje brzmienie: 

"41) umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na 

podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne - w części 

zarachowanej jako przychód należny;", 

d) w pkt 45a lit. a otrzymuje brzmienie: 

"a) nabytych nieodpłatnie, jeżeli: 

- nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy 

lub praw lub 
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- dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub 

- nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub 

- nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów 

zaniechano poboru podatku,", 

e) po pkt 45b dodaje się pkt 45c w brzmieniu: 

"45c) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości 

niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. l pkt 4-7, 

jeżeli uprzednio te prawa lub wartości były przez podatnika lub spółkę 

niebędącą osobą prawną, której podatnik jest wspólnikiem, nabyte lub 

wytworzone a następnie zbyte - w części przekraczającej przychód 

uzyskany przez podatnika z ich uprzedniego zbycia;", 

f) po pkt 63 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 64 i 65 w brzmieniu: 

"64) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do 

korzystania z praw i wartości, o których mowa w art. 22b ust. l pkt 4-7, 

nabytych lub wytworzonych przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą 

prawną, której jest wspólnikiem i następnie zbytych - w części 

przekraczającej przychód uzyskany z ich zbycia; 

65) podatku, o którym mowa wart. 30g."; 

12) w art. 24: 

a) w ust. 5: 

pkt l otrzymuje brzmienie: 

"l) przychody z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich 

wartości;", 

pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

"7) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek 

podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w 

spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na 

dzień podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) 

przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami 

nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi 

zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. l pkt 38; jeżeli podział spółki 

następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość 

lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na 

• 

• 
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objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej 

proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość wydzielanej 

części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej 

bezpośrednio przed podziałem;", 

po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt l O i 11 w brzmieniu: 

"lO) odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa 

w art. 5a pkt 28 lit. c i d, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich 

wysokość uzależnione są od osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub 

spółkę lub od jego wysokości osiągniętego przez tę osobę prawną lub 

spółkę (pożyczka partycypacyjna); 

11) zapłata, o której mowa w 24 ust. 8a. ", 

b) w u' t. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki 

dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt l lub 2, w takiej proporcji, w jakiej 

1 pozostaje u tego wspólnika wartość wydzielanej części majątku spółki 

dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem; 

pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z 

odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.", 

c) ust. l otrzymuje brzmienie: 

"11. Jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego 

przez: 

l) spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności 

z tytułów określonych wart. 12lub art. 13, 

2) spółkę akcyjną będącąjednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. l pkt 37 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w stosunku do spółki, od 

1 której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów 

, określonych w art. 12 lub art. 13 

- p datnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w 

u do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie 

d) po ust. 11 dodaje się ust. lla i llb w brzmieniu: 
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"11a.Dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ust. 11, jest 

różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami 

uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. l pkt 38. 

11b. Przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się 

system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia 

przez: 

l) spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne 

należności z tytułów określonych wart. 12lub art. 13, albo 

2) spółkę akcyjną będącąjednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. l pkt 37 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w stosunku do spółki, od 

której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu 

wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów 

określonych w art. 12 lub art. 13 

- w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego 

systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z 

pochodnych instrumentów fmansowych lub realizacji praw z papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 17 ust. l pkt 6 lit. b, lub realizacji 

innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub 

nabycia akcji spółki, określonej w pkt l lub 2.", 

e) uchyla się ust. 12, 

f) ust. 12a otrzymuje brzmienie: 

"12a. Przepisy ust. 11-11 b mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez 

osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których 

siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.", 

g) ust. 19 i 20 otrzymują brzmienie: 

"19. Przepisów ust. 8a i art. 21 ust. l pkt l 09 nie stosuje się w przypadkach, 

gdy głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów lub wniesienia 

wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 

20. Jeżeli wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego me 

zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 

19 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności 

jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania."; 

• 



13) 

14) 

15) 

wart. 241 uchyla się ust. 3a-3c; 

wart. 25 

a) ust. fl otrzymuje brzmienie: 
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"4. Przepisy ust. l-3a stosuje się odpowiednio, gdy: 

l) podmiot krajowy, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego lub ich związków, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w 

zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada 

udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo 

2) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego lub ich związków, równocześnie bezpośrednio lub 

pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich 

. kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów. 

b) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 

"4b. W przypadku gdy na wysokość przychodów, o których mowa w art. 17 

ust. l, z wyjątkiem dywidend, nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz 

pr chodów z funduszy kapitałowych, gdy przychody te zostały uzyskane bez 

uni®stwiania tytułów uczestnictwa w takich funduszach, oraz przychodów 

uzyskanych ze zbycia nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, wpływ 
i 

mia powiązania, o których mowa w ust. l lub 4, przy szacowaniu wysokości tych 

pr chodów przepisy art. 19 stosuje się odpowiednio."; 

a) w u t. l w pkt 9 lit. c otrzymuje brzmienie: 

"c) l krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości 

iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie 

art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników", 

b) w u t. 7a: 

ipkt 8 otrzymuje brzmienie: 

"8) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji 

zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł;", 

pkt 14 otrzymuje brzmienie: 
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"14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność 

(współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na 

utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które 

nie ukończyły 16 roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku 

podatkowym kwoty 2 280 zł;", 

c) w ust. 7 c skreśla się pkt 3, 

d) ust. 7e otrzymuje brzmienie: 

"7e. Przepisy ust. 7a:-7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na 

których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, 

dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, 

rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i 

synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie 

przekraczają kwoty 10 080 zł. Do dochodów, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 

4 "· . ' 
16) wart. 27 w ust. la pkt l - 3 otrzymują brzmienie: 

"l) l 440 zł- dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł; 

2) l 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr x (podstawa 

obliczenia podatku - 8 000 zł) + 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 

000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł; 

3) 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł 

i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;"; 

17) w art. 30 w ust. l: 

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy", z zastrzeżeniem art. 21 ust. l pkt 6, 6a i 68", 

b) uchyla się pkt 4 i 5; 

18) w art. 30f: 

a) w ust. 2: 

w pkt l część wspólna otrzymuje brzmienie: 

" nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. l, 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;", 
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l 

~kt 3 otrzymuje brzmienie: 
l 

,3) jednostka zależna - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. l 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo zagraniczną 

spółkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w 

których podatnik posiada bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% 

udziałów w kapitale lub co najmniej 50% praw głosu w organach 

kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 50% udziałów związanych 

z prawem do uczestnictwa w zyskach.", 

pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

,,4) podmiot powiązany- oznacza: 

a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, w której podatnik posiada co najmniej 25% udziałów w 

kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub 

stanowiących, lub co najmniej 25% udziałów związanych z prawem 

do uczestnictwa w zyskach, 

b) małżonka podatnika, a także jego krewnych do drugiego stopnia, 

c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, w której podmiot wskazany w lit. b, posiada co najmniej 

25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w 

organach kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 25% 

udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.", 

b) w u t. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki: 

a) w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. l, samodzielnie lub 

wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada nieprzerwanie przez okres 

nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 50% udziałów 

w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych lub 

stanowiących, lub ponad 50% udziałów związanych z prawem do 

uczestnictwa w zyskach, 

b) co najmniej 33% przychodów tej spółki osiągniętych w roku 

podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi: 

z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób 

prawnych, 
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- 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, 

- z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności 

finansowej, 

- 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, 

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 o podatku dochodowym od 

osób prawnych w przypadku, gdyby spółka ta była podatnikiem, o 

którym mowa w art. 3 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, 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, w tym na rzecz innego podmiotu.", 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Przy wyliczaniu różnicy, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, me 

uwzględnia się zagranicznego zakładu zagranicznej spółki kontrolowanej, który nie 

podlega opodatkowaniu lub jest zwolniony z podatku w państwie siedziby 

zagranicznej spółki kontrolowanej.", 

d) uchyla się ust. 4, 

e) w ust. 5 pkt l i 2 otrzymują brzmienie: 

"l) 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.", 
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f) wus. 12: 

- wp owadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

iał podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej pomniejsza się o udział 

Jego ednostki zależnej związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej 

spół~ kontrolowanej, przysługujący przez ten sam okres, jeżeli łącznie są spełnione 

następujące warunki:", 

- w tkt l wyrazy "25%" zastępuje się wyrazami "50%", 

g) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"15. Porlatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, 

o kt~rych mowa w ust. 3 pkt l i 2 oraz pkt 3 lit. a. W przypadku zagranicznych 

spółek posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa członkowskiego 

Unii! Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zdanie pierwsze 

stos ~e się do zagra.njcznych spółek, spełniających warunki określone w ust. 3 pkt 

3.", 
l 

h) po u8t. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu: 

"l Sa. Porlatnicy po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, 

me óźniej niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu 

zagr · cznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są 

oho iązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce 

olowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w 

art. 24a albo w art. 15 ust. l ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w 

spo ób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku 

1 sokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia 

widencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

acji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych 

zgo<ilnie z przepisami art. 22a-22o.", 

i) w u t. 16 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

żądanie organu podatkowego podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 

7 · od dnia otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust. 15 lub 15a ewidencje 

j) ust. '17 i 18 otrzymują brzmienie: 

"17. W celu obliczenia udziału pośredniego przepis art. 25 ust. Sb stosuje się 

odp wiednio.". 
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18. Przepisów ust. l, 15a i 16 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka 

kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie istotną 

rzeczywistą działalność gospodarczą.", 

k) uchyla się ust. 19, 

l) po ust. 20 dodaje się ust. 20a w brzmieniu: 

,,20a. Warunek prowadzenia przez zagraniczną spółkę kontrolowaną istotnej 

rzeczywistej działalności gospodarczej ocenia się przez pryzmat działalności 

prowadzonej przez tę spółkę. Przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza 

ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów 

uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną z prowadzonej rzeczywistej 

działalności gospodarczej do jej przychodów ogółem.", 

m) ust. 21 otrzymuje brzmienie: 

"21. Przepisy ust. 1-20 oraz art. 45 ust. laa stosuje się odpowiednio do: 

l) 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. 26 lub art. 30c; 

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

położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład - w 

zakresie związanym z działalnością tego zakładu."; 

19) po art. 30f dodaje się art. 30g w brzmieniu: 

,,Art. 30g. l. Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka 

trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość 

początkowa przekracza lO 000 000 zł, w postaci: 

l) budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek: 

a) centrum handlowe, 

b) dom towarowy, 

c) samodzielny sklep i butik, 

d) pozostały handlowo-usługowy, 

2) budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy 

-wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. 
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2. rzepisu ust. l nie stosuje się do: 

l) śro ów trwałych, o których mowa w ust. l, od których zaprzestano dokonywania 

odp sów amortyzacyjnych na podstawie art. 22c pkt 5; 

2) śro ów trwałych, o których mowa w ust. l pkt 2, wykorzystywanych wyłącznie 

lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika. 

3. odstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości 

początko ej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej 

onej ewidencji pomniejszonej o kwotęlO 000 000 zł. 

4. przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika i podmiotu 

powiązaqego z podatnikiem, w rozumieniu art. 25 ust. l i 4, dla obliczenia wartości 

początko ej przyjmuje się całkowitą wartość początkową. W takim przypadku nie 

stosuje s ę przepisu art. 22g ust. 11. Przy obliczaniu podatku, podatnik uwzględnia 

wartość oczątkową wynikającą z prowadzonej ewidencji. 

5. o podatnika będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, przepis 

ust. 4 s.osuje się odpowiednio, przy czym wartość początkową środka trwałego 

przypadającą na wspólnika ustala się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku 

(udziału) 

6. przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika, przy 

wartości początkowej przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji 

podatnik$. W takim przypadku stosuje się przepis art. 22g ust. 11. 

7. forlatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek, o którym mowa 

w ust. l, · wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca 

następuj cego po miesiącu, o którym mowa w ust. l. 

8. wotę obliczonego za dany miesiąc podatku, podatnicy odliczają od zaliczki na 

podatek, o której mowa w art. 44. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki 

kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany 

kwartał. 

9. odatnicy mogą nie wpłacać podatku, o którym mowa w ust. l, jeżeli jest on 

niższy o kwoty zaliczki na podatek za dany miesiąc. 

l O. wotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku, odlicza się 

od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 lub art. 30c za rok podatkowy. Odliczenia 
l 

dokonuj się w zeznaniu, o którym mowa wart. 45 ust. l lub la pkt 2. 
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11. W przypadku gdy środek trwały, o którym mowa w ust. l, został oddany do 

używania, przepisy ust. 1-1 O stosuje się wyłącznie do podmiotu dokonującego odpisów 

amortyzacyjnych zgodnie z art. 22a-22o."; 

20) w art. 44 dodaje się ust. 15 i 16 w brzmieniu: 

"15. Podatnicy, o których mowa w ust. l pkt l, mogą nie wpłacać zaliczki 

obliczonej według zasad określonych w ust. 3 i ust. 3f-3h, jeżeli podatek należny od 

dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od 

początku roku, nie przekracza l 000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego 

od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku 

przekracza l 000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu 

osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku. 

16. Przepis ust. 15 stosuje się również do podatników, którzy równocześnie z 

przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągają przychody z najmu lub 

dzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na 

podstawie prowadzonych ksiąg."; 

21) w art. 45b po pkt 5 dodaje się przecinek i pkt 6 w brzmieniu: 

"6) oświadczeń oraz zawiadomień, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 6 oraz art. 9a ust. 

2, 4, 7 i 8"; 

22) załącznik nr l do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr l do niniejszej 

ustawy. 

Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

l) wart. la: 

a) w ust. 2: 

wpkt 1: 

w lit. a wyrazy "l 000 000 zł" zastępuje się wyrazami "500 000 zł", 

w lit. b wyrazy "95%" zastępuje się wyrazami "75%", 

w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 

"b) w przypadku dokonania transakcji z podmiotami, o których mowa w art. 

11, niewchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej nie ustalają 

4> Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1926, 1933 i 1948 
orazz2017r. poz. 60,624, 1089, 1448 i 1566. 
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lub nie narzucają warunków różniących się od warunków, które ustaliłyby 

między sobą niezależne podmioty;", 

kt 4 otrzymuje brzmienie: 

,4) podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział 

dochodów, określonych zgodnie z art. 7 ust. l, w przychodach - w 

wysokości co najmniej 2%.", 

b) w t. 3 uchyla się pkt 4, 

c) po st. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

l 

"3a. Spółka dominująca reprezentuje podatkową grupę kapitałową w zakresie 

"ązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej.", 

d) ust. 14-6 otrzymują brzmienie: 

. "4. Umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę dominującą do właściwego 

g jej siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej na 45 dni przed 

ro oczęciem roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową. 

Org ten jest właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym 

pod tkowej grupy kapitałowej oraz składania sprawozdań finansowych przez 

spółki tworzące podatkową grupę kapitałową. 

5.Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje, w formie decyzji, rejestracji 

W tej sameJ formie naczelnik urzędu skarbowego odmawia 

zar · estrowania umowy, jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w 

ust. 2 pkt l i 2 oraz w ust. 3 i 4. Do decyzji o rejestracji umowy bądź o odmowie 

rejestracji umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -

Ord nacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn.zm5>). 

6. Po rejestracji umowy nie może być ona rozszerzona na inne spółki ani 

po · ejszona o którąkolwiek ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową, z 

wyj tkiem sytuacji przejęcia spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową przez 

inną spółkę z tej podatkowej grupy kapitałowej. Wyjątek przewidziany w zdaniu 

pie szym nie ma zastosowania, jeżeli połączenie spółek tworzących podatkową 

gru ę kapitałową prowadzi do zmniejszenia ich liczby poniżej dwóch. W takim 

pr padku przepis ust. lO stosuje się.", 

S) Zmiany teks jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 648,768,935, 1428 
i 1537. 
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e) w ust. 7 wyrazy "spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 4" zastępuje się wyrazami 

"spółkę dominującą", 

f) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

"8. Spółka dominująca o~wiązana jest zgłosić naczelnikowi urzędu 

skarbowego, o którym mowa w ust. 4: 

l) zmiany umowy oraz zmiany w kapitale zakładowym spółek tworzących 

podatkową grupę kapitałową, 

2) zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem 

warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku 

dochodowego 

-w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.", 

g) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

"8a. Za naruszenie warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za 

podatnika podatku dochodowego uważa się również zmniejszenie udziału spółki 

dominującej w kapitale spółki zależnej wchodzącej w skład podatkowej grupy 

kapitałowej poniżej progu określonego w ust. 2 pkt l lit. b.", 

h) ust. l O otrzymuje brzmienie: 

"10. W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w 

stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem warunków 

uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień 

poprzedzający dzień wystąpienia tych zmian, z zastrzeżeniem ust. 12, jest dniem, w 

którym następuje utrata przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika oraz 

koniec jej roku podatkowego. Dzień wystąpieniu zmian, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, jest pierwszym dniem roku podatkowego spółek, które przed tym 

dniem tworzyły podatkową grupę kapitałową. Przepis art. 8 ust. 3 zdanie drugie 

stosuje się odpowiednio.", 

i) po ust. 10 dodaje się ust. 10a-10c w brzmieniu: 

"lOa. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, z zastrzeżeniem ust. 12, spółki 

tworzące uprzednio podatkową grupę kapitałową są obowiązane w terminie 3 

miesięcy od dnia wystąpienia zmian w stanie faktycznym lub w stanie prawnym 

skutkujących naruszeniem warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za 

podatnika podatku dochodowego rozliczyć podatek dochodowy za okres od 

drugiego roku podatkowego poprzedzającego dzień wystąpienia tych zmian, 
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licz~nego od początku roku podatkowego, w którym to zdarzenie wystąpiło oraz za 

okre od początku roku, w którym wystąpiły te zmiany do dnia poprzedzającego 

dzie wystąpienia tych zmian - tak jakby podatkowa grupa kapitałowa w tych 

okre ach nie istniała. Rozliczenia podatku dochodowego dokonuje odrębnie każda 

z ty h spółek obliczając należne zaliczki na podatek dochodowy oraz należny 

podątek za poszczególne lata podatkowe od dochodu ustalonego zgodnie z art. 7 

ust. 1-3, odpowiednio za poszczególne miesiące i lata, w których podatek był 

rozr zany przez spółkę dominującą. 

l Ob. Jeżeli podatkowa grupa kapitałowa funkcjonuje krócej niż trzy pełne 

lata podatkowe przepis ust. l Oa stosuje się do całego okresu funkcjonowania 

podątkowej grupy kapitałowej. W przypadku gdy okres funkcjonowania 

pod tkowej grupy kapitałowej uległ wydłużeniu zgodnie z ust. 9 przepis ust. l Oa 

stos ~e się wyłącznie do przedłużonego okresu funkcjonowania podatkowej grupy 

kapi łowej. 

l Oc. W przypadku obowiązku dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 

lOa:: 

l) kwoty zaliczek i podatku za poszczególne okresy rozliczeniowe, wpłacone 

przez podatkową grupę kapitałową za okres, o którym mowa w ust. l Oa, · 

zalicza się proporcjonalnie do dochodów poszczególnych spółek na poczet ich 

należnych zaliczek i należnego podatku; 

2) jeżeli należne zaliczki lub należny podatek dochodowy od poszczególnych 

spółek, obliczone zgodnie z pkt l, będą wyższe niż przypadające na daną 

spółkę, zaliczki lub podatek, które zostały wpłacone przez podatkową grupę 

kapitałową, powstała różnica stanowi zaległość podatkową, od której pobiera 

się odsetki za zwłokę liczone od dnia, o którym mowa w ust. 10.", 

j) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"12. W przypadku niezachowania warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, 

pod tkowa grupa kapitałowa traci status podatnika z ostatnim dniem roku 

pod tkowego, w którym naruszyła ten warunek, z tym że spółka dominująca jest 

obo iązana do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. l, za ten rok 

k) po st. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu: 
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"12a. W przypadku utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu 

podatnika na podstawie ust. l O lub 12 naczelnik urzędu skarbowego, o którym 

mowa w ust. 4, wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji o rejestracji 

umowy, którą doręcza się spółce dominującej, ze skutkiem doręczenia wobec 

pozostałych spółek wchodzących uprzednio w skład tej grupy.", 

l) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

"13. Przystąpienie do innej podatkowej grupy kapitałowej przez 

którąkolwiek ze spółek wchodzących uprzednio w skład grupy, która utraciła ten 

status może nastąpić nie wcześniej niż po upływie: 

l) roku podatkowego spółki, następującego po roku kalendarzowym, w którym 

podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika- w 

przypadku naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4; 

2) 3 lat następujących po roku kalendarzowym, w którym podatkowa grupa 

kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika - w przypadku 

naruszenia innych warunków funkcjonowania podatkowej grupy 

kapitałowej."; 

2) w art. 2 w ust. l pkt l otrzymuje brzmienie: 

"1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych 

produkcji rolnej;"; 

3) wart. 3: 

a) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i 

obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w 

funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osoby 

prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych 

udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa - jeżeli 

co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą 

prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub 

osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości 

położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich 

nieruchomości;", 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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"4. Wartość aktywów, o której mowa w ust. 3 pkt 4, ustala się na ostatni dzień 

mie iąca poprzedzającego miesiąc uzyskania przychodu, o którym mowa w tym 

prz pisie. W przypadku spółek będących emitentami papierów wartościowych 

dop szczonych do obrotu na rynku regulowanym wartość aktywów może być 

us ana na podstawie aktywów bilansowych ujętych w raportach okresowych 

publikowanych na koniec ostatniego kwartału poprzedzającego kwartał roku 

kał ndarzowego, w którym doszło do uzyskania przychodu."; 

16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: 

ości emisyjnej udziałów (akcji)- oznacza to cenę po jakiej obejmowane są 

ały (akcje) określoną w statucie, umowie spółki, a w razie ich braku - w innym 

dokjumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych 

ałów (akcji);", 

30 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 31 i 32 w brzmieniu: 

e wierzytelności banku hipotecznego - oznacza to nabyte przez bank 

hip teczny, w celu emisji listów zastawnych, od innych banków wierzytelności z 
l 
l 

tyttlłu udzielonych przez nie kredytów; 

32) od is na straty kredytowe -oznacza to odpis na oczekiwane straty kredytowe z 

łu składnika aktywów finansowych, utworzony na: 

dzielony kredyt (pożyczkę) lub 

dzielone gwarancje (poręczenia) spłaty kredytu albo pożyczki, lub 

abyte wierzytelności banku hipotecznego 

- p zez jednostki, które na podstawie art. 45 ust. la i l b ustawy z dnia 29 września 

r. o rachunkowości sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z 

narodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi 

s Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z mrm 

retacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi 

dale "MSR", o których mowa wart. 2 ust. 3 tej ustawy;"; 

5) wart. 5: 

a) st. l dodaje się ust. la w brzmieniu: 

"l a. Przychody z zysków kapitałowych, przypisane wspólnikowi na 

po stawie ust. l, zwiększają przychody wspólnika uzyskane z tego źródła.", 

b) w st. 2 po wyrazach "w ust. l" dodaje się wyrazy "i la", 
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c) uchyla się ust. 3; 

6) w art. 6 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. l pkt lOa, nie ma zastosowania do podatku, 

o którym mowa wart. 24b."; 

7) wart. 7: 

a) ust. l i 2 otrzymują brzmienie: 

"l. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód 

stanowiący sumę dochodu 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. 11, art. 24a i art. 

24b, 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.", 

b) w ust. 3: 

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. l, stanowiącego 

podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:", 

pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) przychodów wymienionych w art. 21, art. 22 i art. 24b, przy czym w 

przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących 

działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21, 

jeżeli są związane z działalnością zakładu;", 

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

,,2a) straty poniesionej ze źródła przychodów;", 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku 

podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych 

kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość 

obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej 

straty."; 
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8) wart. 7a st. l i 2 otrzymują brzmienie: 

9) 

' 

podatkowych grupach kapitałowych dochodem ze źródła przychodów jest 

sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę uzyskanych z danego 

chodów nad sumą ich strat poniesionych z tego źródła przychodów. Jeżeli za 

rok po tkowy suma strat poniesionych z danego źródła przychodów przez spółki 

wchodzą e w skład podatkowej grupy kapitałowej przekracza sumę dochodów 

uzyskanYICh z tego źródła, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej 

poniesio ą ze źródła przychodów. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 

ust. 2 i 3. 

2. traty, o której mowa w ust. l, poniesionej przez podatkową grupę kapitałową 

me poktywa się z dochodu poszczególnych spółek w razie upływu okresu 

l) 

aniaumowy lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej."; 

dodaje się art. 7b w brzmieniu: 

. 7b. l. Za przychody z zysków kapitałowych uważa się: 

chody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. l pkt 

4b, tanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym: 

a) dywidendy, nadwyżki bilansowe w spółdzielniach oraz otrzymane przez 

uczestników funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania 

dochody tego funduszu lub tej instytucji, w przypadku gdy statut przewiduje 

wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo 

wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, 

b) przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości, 

c) przychody z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa wart. l ust. 3, 

które następuje w inny sposób niż określony w lit. b, 

d) przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której 

mowa wart. l ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w lit. b, 

e) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub 

spółki, o której mowa wart. l ust. 3, 

f) równowartość zysku osoby prawnej oraz spółki, o której mowa w art. l ust. 3, 

przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego, równowartość 

nadwyżki bilansowej spółdzielni przeznaczonej na podwyższenie funduszu 

udziałowego oraz równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z 

innych kapitałów (funduszy) takiej osoby prawnej lub spółki, 
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g) dopłaty otrzymane w przypadku połączenia lub podziału spółek przez 

wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych, 

h) przychody wspólnika spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek 

podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek przejmowany na skutek 

podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa, 

i) zapłata, o której mowa wart. 12 ust. 4d, 

j) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego 

na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w 

przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, z tym że 

przychód określa się na dzień przekształcenia, 

k) odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, 

o której mowa w art. l ust. 3, 

l) odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa w 

art. l ust. 3, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość 

uzależnione są od osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub tę spółkę lub 

od jego wysokości osiągniętego przez tę osobę prawną lub spółkę (pożyczka 

partycypacyj na), 

m) przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów 

podmiotów, w tym: 

- przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. l ust. 3, 

przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część 

majątku innej osoby prawnej lub spółki, 

- przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej, 

- przychody spółki dzielonej; 

2) przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. l 

ust. 3, wkładu niepieniężnego; 

3) inne, niż określone w pkt l i 2, przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub 

spółce, o której mowa w art. l ust. 3, w tym: 

a) przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich 

umorzenia, 

b) przychody uzyskane w wyniku wymiany udziałów; 
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4) przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej j osobą 

ą; 

5) ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz 

wie zytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych; 

6) pr chody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. l pkt 4-7, z 

papierów wartościowych i pochodnych instrumentów fmansowych, z wyłączeniem 

entów służących zabezpieczeniu przepływów lub przychodów albo 

ów niezaliczanych do zysków kapitałowych, oraz z tytułu uczestnictwa 

w duszach inwestycyjnych lub instytucjach wspólnego inwestowania, w tym z 

ich najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jak również 

przychody z ich zbycia; 

7) chody banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i instytucji 

sowych w rozumieniu art. 4 ust. l pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -

o bankowe;"; 

2. ie zalicza się do przychodów z zysków kapitałowych ubezpieczycieli 

ów wymienionych w ust. l, jeżeli przychody te uzyskiwane są w celu 

wypełni nia przez ubezpieczyciela zobowiązań wynikających z zawartych umów 

ubezpie zenia. 

l O) w art. 9a po ust. 3d dodaje się ust. 3e w brzmieniu: 

"3e Przepis ust. l stosuje się do transakcji lub innych zdarzeń dokonanych między 

spółkam· tworzącymi podatkową grupę kapitałową a niewchodzącymi w skład tej grupy 

podmiotąmi powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. l i 4."; 

11) uchyla si art. lO; 

12) wart. 11 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

l "4. Przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy: 

l) podmiot krajowy, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego lub ich związków, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w 

zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada 

udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo 

2) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego lub ich związków, równocześnie bezpośrednio lub 
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pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich 

kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.", 

b) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 

"4b. W przypadku gdy na wysokość przychodów, o których mowa w art. 7b 

ust. l pkt l lit. b-l i lit. m tiret drugie oraz pkt 2-6, oraz przychodów uzyskanych ze 

zbycia nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości wpływ miały powiązania, 

o których mowa w ust. l lub 4, przy szacowaniu wysokości tych przychodów 

przepisy art. 14 ust. l i 2 stosuje się odpowiednio.", 

c) w ust. S uchyla się pkt l; 

13) wart. 12: 

a) w ust. 1: 

uchyla się pkt 4a, 

w pkt 6 po lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w 

brzmieniu: 

"c) rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów na straty kredytowe, o których 

mowa w art. 16 ust. l pkt 26c, zaliczonych uprzednio do kosztów 

uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 15 lit. b - w bankach 

stosujących MSR;", 

w pkt 7 skreśla się wyrazy "- w przypadku wniesienia do spółki albo do 

spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub 

jego zorganizowana część", 

uchyla się pkt S i Sa, 

po pkt Sa dodaje się pkt 8b i 8c w brzmieniu: 

"8b) ustalona na dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki 

przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi 

(akcjonariuszowi) spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek 

podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na 

skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio; 

8c) ustalona na dzień łączenia lub podziału wartość majątku spółki 

przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub 

nowo zawiązaną;", 

, .. 
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b) ust. otrzymuje brzmienie: 

"3. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami 

alnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody 

ane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w 

b ust. l pkt l, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze 

cznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych 

bonifikat i skon t.", 

c) wu .4: 

o pkt 3d dodaje się pkt 3e i 3f w brzmieniu: 

,3e) wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez 

spółkę przejmującą odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów (akcji) 

przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub 

spółki dzielonej; 

t) wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, odpowiadającej 

procentowemu udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym 

spółki przejmowanej lub dzielonej, określonemu na ostatni dzień 

poprzedzający dzień łączenia lub podziału, otrzymanego przez spółkę 

przejmującą posiadającą w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub 

dzielonej udział w wysokości nie mniejszej niż l 0%;", 

kt 12 otrzymuje brzmienie: 

,12) w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. l pkt 

Sb, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego 

wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę 

przejmującą lub nowo zawiązaną;", 

pkt 15 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

"a) przychodów określonych zgodnie z ust. l pkt 7 - w przypadku objęcia 

. udziałów (akcji) przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji 
l 
1 realizowanym na podstawie odrębnych ustaw w zamian za wkład niepieniężny 

w postaci wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych tym 

przedsiębiorcom, na które utworzono rezerwy albo odpisy na straty 

kredytowe, zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; w 

przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) nie ustala się kosztów 

uzyskania przychodów, 
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b) zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów rezerw albo odpisów 

na straty kredytowe, rozwiązanych lub mmiejszonych w wyniku zamiany 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) na udziały (akcje) 

przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji na podstawie odrębnych 

ustaw,", 

pkt 25 otrzymuje brzmienie: 

"25) wartości, o której mowa w ust. l pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu 

niepieniężnego do: 

a) spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna 

wniesiona przez podmiot komercjalizujący, 

b) spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana 

cześć.", 

d) po ust. 4b dodaje się ust. 4ba w brzmieniu: 

"4ba. Przepisy ust. l pkt 4d, 4e i 5a stosuje się również w przypadku 

odpłatnego zbycia wierzytelności lub jej części, w tym w sposób określony w art. 

12 ust. l pkt 7.", 

e) po ust. 12 dodaje się ust. 13-16 w brzmieniu: 

"13. Przepisów ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się 

w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, 

podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest 

uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 

14. Jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub 

wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych 

przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub 

jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od 

opodatkowania. 

15. Przepis ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b ma zastosowanie wyłącznie do 

spółek będących podatnikami, o których mowa w: 

l) art. 3 ust. l, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

2) art. 3 ust. l, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

.. 
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich 

dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo 

3) art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 

1 osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których 

mowa w art. 3 ust. l. 

16. Przepisy ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d stosuje się 

odp wiedniodo podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy."; 

14) wart. 14 

a) ust. 11-3 otrzymują brzmienie: 

. "1. Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub 
l 

świ dczenia usług jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli 

Je cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od 

ości rynkowej tych rzeczy, praw lub usług organ podatkowy określa ten 

chód w wysokości wartości rynkowej. 

2. W artość rynkową, o której mowa w ust. l, rzeczy, praw majątkowych lub 

określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami, 

ami lub usługami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w 

ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca zbycia albo 

świ dczenia. 

l 3.Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od 

w ości rynkowej tych rzeczy, praw lub usług organ podatkowy wzywa strony 

urn wy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie 

znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia 

odp wiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które 

uza$adniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ 

pod tkowy określa wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli 

w ość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej 

w c nie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.", 

b) do ~e się ust. 6 w brzmieniu: 

"6. Przepisy ust. 1-3 stosuje się również do nieodpłatnego zbycia rzeczy lub 

pra majątkowych, w tym w sposób określony w art. 12 ust. l pkt 7, na rzecz 
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podmiotu, w którym podatnik lub podatnik wraz z podmiotami powiązanymi w 

rozumieniu art. 11 ust. l i 4, posiada udział w wysokości co najmniej 95%, za 

wyjątkiem sytuacji nieodpłatnego zbycia rzeczy lub praw na rzecz organizacji, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicmego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. 60 i 573), lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach 

regulujących działalność pożytku publicmego, obowiązujących w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym 

działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym cele 

określone w art. 4 tej ustawy, z przeznaczeniem na te cele."; 

15) wart. 15: 

a) w ust. l zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia 

przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia 

źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych wart. 16 ust. 1.", 

b) w ust. l h pkt l i 2 otrzymują brzmienie: 

"l) rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podatkowym, zgodnie z art. 130 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

2) strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu 

funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę 

pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a wartością wierzytelności z tytułu 

udzielonego przez bank kredytu (pożyczki) - do wysokości kwoty 

udzielonego kredytu (pożyczki), z wyłączeniem odsetek, prowizji i opłat, 

jeżeli opóźnienie w spłacie kapitału tego kredytu (pożyczki) lub odsetek 

przekracza 12 miesięcy.", 

c) ust. lm otrzymuje brzmienie: 

"lm. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku 

podziału, o którym mowa w art. 12 ust. l pkt 8b, kosztem uzyskania przychodu z 

odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest 

ich wartość emisyjna.", 

d) po ust. l m dodaje się ust. l ma w brzmieniu: 
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"l ma. W przypadku podziału spółki, o którym mowa w art. 12 ust. l pkt Sb, 

kos em uzyskania przychodów udziałowca (akcjonariusza) spółki dzielonej są 

kos nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczone zgodnie z 

art. 15 ust. lk albo art. 16 ust. l pkt 8. Jeżeli podział spółki następuje przez 

wy ·e lenie koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ustala się w takiej 

pro orcji, w jakiej pozostaje wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej 

do artości jej majątku bezpośrednio przed podziałem Pozostała część kwoty tych 

ów stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) 

spółci dzielonej przez wydzielenie.", 

e) w u t. łza pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) z tytułu: 

a) prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 

kwoty l 000 zł, na każde dziecko pracownika, o którym mowa w art. 27f 

ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.6)), uczęszczające do 

zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego 

przedszkola, 

b) dofinansowania pracownikowi wydatków, do wysokości 

nieprzekraczającej kwoty wydatków poniesionych i udokumentowanych 

przez pracownika, związanych z objęciem dziecka pracownika opieką 

sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka 

pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, miesięcznie 

nie więcej niż kwota l 000 zł, na każde dziecko, o którym mowa w art. 

27fust. l ustawy z dnia 26lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych.", 

f) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których 

doc ody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, oraz koszty związane 
l 

z p•zychodami ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu lub są 

zw lnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, a nie jest możliwe 
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przypisanie danych kosztów do konkretnego źródła przychodów, koszty te ustala 

się w takim stosunku, w jakim pozostają osiągnięte w roku podatkowym przychody 

z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się 

odpowiednio.", 

g) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

,,2b. W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z zysków kapitałowych 

oraz przychody z innych źródeł przychodów przepisy ust. 2 i 2a stosuje się także do 

przypisywania do każdego z tych źródeł kosztów innych niż bezpośrednio 

związanych z przychodami."; 

16) art. 15c otrzymuje brzmienie: 

,,Art. 15c. l. Podatnicy, o których mowa wart. 3 ust. l, są obowiązani wyłączyć 

z kosztów uzyskania przychodów poniesione w danym roku podatkowym koszty 

finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego 

przewyższa 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich 

źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą 

kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w danym roku 

podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których 

mowa w art. 16a-16m, oraz kosztów fmansowania dłużnego. 

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. 

3. Do przychodów i kosztów, o których mowa w ust. l i 2, przepis art. 7 ust. 3 

stosuje się odpowiednio. 

4. W celu wyliczenia limitu, o którym mowa w ust. l, oraz przy wyliczaniu 

nadwyżki finansowania dłużnego koszty uzyskania przychodów, o których mowa w 

tych przepisach, oblicza się bez uwzględnienia pomniejszeń wynikających z 

zastosowania niniejszego artykułu oraz art. 15e. 

5. Przez koszty poniesione przez podatnika, o których mowa w ust. l, rozumie się 

również koszty przypisane podatnikowi zgodnie z art. 5. Zasadę, o której mowa w 

zdaniu pierwszym, stosuje się również do przychodów o charakterze odsetkowym. 
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6.lwotę kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie 

niniejsze o artykułu uwzględnia się w danym źródle przychodów proporcjonalnie do 

wysokoś i kosztów, o których mowa w ust. l, poniesionych w ramach danego źródła 

przycho ów. 

7. rzy wyliczaniu nadwyżki kosztów fmansowania dłużnego nie bierze się pod 

uwagę k sztów finansowania dłużnego wynikających z pożyczek wykorzystywanych do 

sfmansmlvania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, jeżeli 
wykona ca projektu, koszty finansowania zewnętrznego, aktywa oraz dochody znajdują 

się, są p noszone i osiągane w całości w państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

Długote inowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej oznacza projekt służący 

dostarcz niu, 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 obliczaniu 

przycho ów i kosztów, o których mowa w ust. l. 

8. przypadku spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej przy 

wylicz u nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nie bierze 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. 

9. rzez koszty finansowania dłużnego, o których mowa w niniejszym artykule, 

rozumie ię wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w 

tym od odmiotów niepowiązanych, środków finansowych i z korzystaniem z tych 

a w szczególności odsetki (w tym skapitalizowane), opłaty, prowizje, premie, 

część od etkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań 

oraz ko zty zabezpieczenia zobowiązań (w tym koszty pochodnych instrumentów 

ch) niezależnie na rzecz kogo zastały one poniesione. 

rzez przychody o charakterze odsetkowym rozumie się przychody z tytułu 

w tym odsetek skapitalizowanych oraz inne przychody równoważne 

ekonomi znie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego. 

rzepisu ust. l nie stosuje się do: 

l) żki kosztów finansowania dłużnego nieprzekraczającej w danym roku 

po atkowym kwoty 3 000 000 złotych; jeżeli rok podatkowy podatnika jest 

d , szy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę progu, o którym mowa w zdaniu 
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pierwszym, oblicza się mnożąc kwotę 250 000 przez liczbę rozpoczętych miesięcy 

roku podatkowego podatnika; 

2) przedsiębiorstw finansowych. 

12. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej kwota wskazana w ust. 11 pkt l, 

odnosi się do podatkowej grupy kapitałowej. 

13. Przez przedsiębiorstwo finansowe rozumie się: 

l) bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Prawo bankowe; 

2) instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 ust. l pkt 17 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe; 

3) spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, o której mowa w ustawie z dnia 

5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1910, z późn. zm.7>); 

4) fmnę inwestycyjną, o której mowa wart. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

5) towarzystwo, zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną, spółkę 

zarządzającą lub zarządzającego z Unii Europejskiej, o których mowa 

odpowiednio wart. 2 pkt 3, 3a, lO i lOc ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

6) krajowy lub zagraniczny zakład ubezpieczeń zdefiniowane w rozumieniu- art. 3 pkt 

18 i 55 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1170 i l 089); 

7) krajowy lub zagraniczny zakład reasekuracji w rozumieniu art. 3 pkt 19 i 56 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

8) dobrowolny fundusz w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

9) otwarty fundusz w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

l O) pracowniczy fundusz w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

7> Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1997 oraz z 
2017 r. poz. 60, 85,245, 768 i 1089. 

-~ 
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11) to arzystwo w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 

1 cjonowaniu funduszy emerytalnych; 

12) pra odawcę zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 28 sterpma 1997 r. 

o o ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

13) zarfądzającego zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o p acowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449); 

14) usze inwestycyjne otwarte oraz alternatywne fundusze inwestycyjne 

u orzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

15) ko trahenta centralnego w rozumieniu art. 2 pkt l rozporządzenia Parlamentu 

16) 

i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

entów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 

owanym, kontrahentów centralnych i repozytonów transakcji (Dz. Urz. UE L 

z 27.07.2012, str. l, z pón.zm8>); 

alny depozyt papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

S r. o obrocie instrumentami fmansowymi. 

14. ~a przedsiębiorstwo fmansowe nie uważa się instytucji pożyczkowych, 

o któryc mowa wart. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 

(Dz. U. 2016r.poz.l528orazz2017r.poz. 819). 

15. oszty fmansowania dłużnego wyłączone w danym roku podatkowym 

uzyskania przychodów zgodnie z ust. l podlegają zaliczeniu do takich 

kosztów i w następnych S latach podatkowych, zgodnie z zasadami i w ramach 

obowi ~ących w danym roku limitów wynikających z zastosowania niniejszego 

l) 

rzepisu ust. 15 nie stosuje się do: 

iotów, które w związku z przekształceniem, łączeniem lub podziałem 

iotów wstępują w prawa podatników przekształconych, łączonych lub 

dzi lonych, z wyjątkiem spółek powstałych z przekształcenia spółek; 

2) spó ek wchodzących uprzednio w skład podatkowej grupy kapitałowej - w 

o iesieniu do kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania 

S) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013 str. l, Dz. Urz. 
UE L 279 z 19.1 .2013 str. 2, DZ. Urz. UE L 321 z 30.11.2013 str. 6, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 str. 190, 
Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 str. 84, Dz. Urz. UE L 141 z 5.06.2015 str. 73, Dz. Urz. UE L 239 z 
15.09.2015 str. , Dz. Urz. UE L 337 z23.12.2015 str. l, Dz. Urz. UE L 86 z 31.03.2017 str. 3 i Dz. Urz. UE L 
148 z 10.06.201 str. l. 
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przychodów w czasie funkcjonowania tej podatkowej grupy kapitałowej, bez 

względu na przyczynę jej rozwiązania lub przyczynę utraty przez grupę statusu 

podatnika 

17. Przepisy ust. 1-16 stosuje się odpowiednio do podatnika, o którym mowa 

w art. 3 ust. 2, 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."; 

17) po art. 15d dodaje się art. 15e w brzmieniu; 

,,Art. 15e. l. Podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów 

koszty: 

l) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, 

przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń 

o podobnym charakterze, 

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania 

z praw lub wartości, o których mowa wart. 16b ust. l pkt 4-7, 

3) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika wierzytelności z tytułu 

pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach umów pochodnych 

instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze 

-poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których 

mowa w art. 11 ust. l i 4, lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub 

zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu, o którym mowa w 

art. 9a ust. 6, w części w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% 

kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów 

pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów 

pomniejszonych o wartość zaliczonych w danym roku podatkowym do kosztów 

uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, 

i odsetek. 

2. Do przychodów i kosztów, o których mowa w ust. l, przepis art. 7 ust. 3 stosuje 

się odpowiednio. 

3. W celu wyliczenia limitu, o którym mowa w ust. l, sumę kosztów uzyskania 

przychodów oraz kwotę odsetek, o których mowa w tym przepisie, oblicza się bez 
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uwzglę · enia pomniejszeń wynikających z zastosowania niniejszego artykułu oraz art. 

15c. 

4. rzez koszty poniesione przez podatnika, o których mowa w ust. l, rozumie się 

również oszty przypisane podatnikowi zgodnie z art. 5. 

5. wotę kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie 

niniejsze o artykułu uwzględnia się w danym źródle przychodów proporcjonalnie do 

wysokoś i kosztów, o których mowa w ust. l, poniesionych w ramach danego źródła 

przychodów. 

6. przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących 

'ć poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny 

zakład otę, o której mowa w ust. l, oblicza się poprzez zsumowanie dochodu, 

odpisów amortyzacyjnych oraz przychodów i kosztów finansowania zewnętrznego 

przypis ych do tego zagranicznego zakładu. 

7. wota kosztów, o których mowa w ust. l, nieodliczona w danym roku 

porlatko m podlega odliczeniu w kolejnych 5 latach podatkowych, na zasadach i w 

ramach w danym roku limitów wynikających z zastosowania 

niniejsze o artykułu. 

8. Za koszty poniesione pośrednio na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. l, 

uważa si koszty poniesione na rzecz podmiotu niepowiązanego z podatnikiem, jeżeli 

rzeczywi tym właścicielem należności z tytułów, o których mowa w ust. l, lub jej 

części j t podmiot powiązany z podatnikiem w sposób, o którym mowa w art. 11 ust. l 

i 4, lub odmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w 

kraju wy~ienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 6. 

9. Ograniczenie, o którym mowa w ust. l, nie ma zastosowania do usług, opłat i 

należnoś i, o których mowa w ust. l, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów 

bezpośre ·o związanych z wytworzeniem przez podatnika towaru lub świadczeniem 

usługi or do kosztów refakturowanych przez podatnika na inne podmioty. 

10. rzepis ust. l stosuje się do nadwyżki wartości kosztów wskazanych w tym 

przepisie, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w ust. 9, przekraczającej w roku 

porlatko m łącznie kwotę 3 000 000 zł. Jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy 

albo kró szy niż 12 miesięcy, kwotę progu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

oblicza ię mnożąc kwotę 250 000 przez liczbę rozpoczętych miesięcy roku 

podatko ego podatnika. 
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11. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej kwota wskazana w ust. l O odnosi 

się do każdej spółki tworzącej taką grupę. 

12. Ograniczenie, o którym mowa w ust. l, nie ma zastosowania do kosztów 

poniesionych przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową na rzecz innych 

spółek z tej podatkowej grupy kapitałowej."; 

18) wart. 16: 

a) wust. 1: 

w pkt 8c: 

- - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) spółek 

łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych 

spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem 

art. 12 ust. l pkt Sb; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z 

odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo 

zawiązanej, w wysokości:", 

- - lit. c otrzymuje brzmienie: 

"c) wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, 

ustalonych zgodnie z lit. a lub lit. b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje 

wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości jej 

majątku bezpośrednio przed podziałem; pozostała część kwoty tych · 

wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia 

udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie;" 

po pkt 13c dodaje się pkt 13d i 13e w brzmieniu: 

"l 3d) odsetek od pożyczki partycypacyjnej; 

13e) kosztów fmansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 9 

uzyskanego w celu nabycia udziałów (akcji) spółki- w części, w jakiej 

pomniejszałyby one podstawę opodatkowania, w której uwzględniane 

są przychody związane z kontynuacją działalności gospodarczej tej 

spółki, w szczególności w związku z połączeniem, wniesieniem wkładu 

niepieniężnego, przekształceniem formy prawnej lub utworzeniem 

podatkowej grupy kapitałowej;", 

pkt 14 otrzymuje brzmienie: 
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l 

·"14) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem wpłat na rzecz Polskiej 

Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są 

koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których 

mowa w art. 43 ust. l pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, 

przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele 

działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje;", 

po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 

"15a) kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego 

jednostki (zysku netto);", 

w pkt 25 lit. a - ba otrzymują brzmienie: 

"a) wierzytelności, w części w jakiej uprzednio zostały zarachowane do 

przychodów należnych i których nieściągalność została udokumentowana 

w sposób określony w ust. 2, 

b) wymagalnych a nieściągalnych kredytów (pożyczek) pomniejszonych o 

kwotę odsetek, opłat i prowizji oraz o równowartość rezerw lub odpisów 

na straty kredytowe albo odpisów aktualizujących wartość należności 

utworzonych na te kredyty (pożyczki), zaliczonych uprzednio do kosztów 

uzyskania przychodów - w przypadku, gdy te kredyty (pożyczki) 

udzielone zostały przez jednostkę organizacyjną, której działalność 

podlega nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem 

fmansowym, uprawnioną do udzielania kredytów (pożyczek) na 

podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady jej funkcjonowania, 

ba) nabytych wierzytelności banku hipotecznego - wymagalnych a 

nieściągalnych, pomniejszonych o kwotę odsetek, opłat i prowizji oraz o 

równowartość rezerw lub równowartość odpisów na straty kredytowe 

utworzonych na te wierzytelności banku hipotecznego, zaliczonych 

uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,", 

pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

"26) rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność 

została uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych rezerw na należności z 

tytułu udzielonych przez bank kredytów (pożyczek) oraz na należności z 
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tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i 

pożyczek, pomniejszonych o wartość rezerw dotyczącą odsetek, prowizji i 

opłat , które zostały utworzone na pokrycie: 

a) w bankach, z zastrzeżeniem lit. c: 

- wymagalnych a nieściągalnych - udzielonych kredytów (pożyczek), 

- wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez 

bank po dniu l stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów 

i pożyczek, 

- udzielonych kredytów (pożyczek), zakwalifikowanych do kategorii 

wątpliwe, na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 -do 

wysokości nie wyższej niż 25% tej kwoty kredytu (pożyczki), na 

którą została utworzona rezerwa, 

- należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu l stycznia 1997 r. 

gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, zakwalifikowanych 

do kategorii wątpliwe, na podstawie przepisów, o których mowa w 

ust. 3 - do wysokości nie wyższej niż 25% tej kwoty należności, na 

którą została utworzona rezerwa, 

b) w bankach hipotecznych: 

- wymagalnych a nieściągalnych nabytych wierzytelności banku 

hipotecznego, 

- nabytych wierzytelności banku hipotecznego, zakwalifikowanych do 

kategorii wątpliwe, na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 

- do wysokości nie wyższej niż 25% kwoty tej nabytej wierzytelności 

banku hipotecznego, na którą została utworzona rezerwa, 

c) w bankach, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program 

restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw: 

- kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii stracone, na 

podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3, 

- należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu l stycznia 1997 r 

gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek zakwalifikowanych 

do kategorii stracone, na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 

3, 

.. 
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- kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na 

podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie 

wyższej niż 50% tej kwoty kredytu (pożyczki), na którą została 

utworzona rezerwa, 

- należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) 

spłaty kredytów i pożyczek zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, 

na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie 

wyższej niż 50% tej kwoty należności, na którą została utworzona 

rezerwa;", 

kt 26b otrzymuje brzmienie: 

,26b) w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych odpisów 

aktualizujących wartość należności, z wyjątkiem odpisów aktualizujących 

wartość należności z tytułu udzielonych kredytów (pożyczek), 

utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, pomniejszonych o 

wartość odpisów aktualizujących dotyczącą odsetek, opłat i prowizji od 

tych kredytów (pożyczek), których nieściągalność została 

uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 3;", 

o pkt 26b dodaje się pkt 26c w brzmieniu: 

,,26c) odpisów na straty kredytowe utworzonych na pokrycie wierzytelności, 

których nieściągalność została uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych 

odpisów na straty kredytowe utworzonych na należności z tytułu 

udzielonych przez bank kredytów (pożyczek) oraz na należności z tytułu 

udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, 

pomniejszonych o wartość odpisów na straty kredytowe dotyczącą 

odsetek, prowizji i opłat, które zostały utworzone na pokrycie: 

) w bankach, z zastrzeżeniem lit c: 

- wymagalnych a nieściągalnych - udzielonych kredytów (pożyczek), 

- wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez 

bank po dniu l stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów 

i pożyczek, 

udzielonych kredytów (pożyczek), których opóźnienie w spłacie 

kapitału lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 
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miesięcy - do wysokości nie wyższej niż 25% tej kwoty kredytu 

(pożyczki), na którą został utworzony odpis na straty kredytowe, 

- należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu l stycznia 1997 r. 

gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, których opóźnienie 

w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 

12 miesięcy - do wysokości nie wyższej niż 25% tej kwoty 

należności, na którą został utworzony odpis na straty kredytowe, 

b) w bankach hipotecznych: 

- wymagalnych a nieściągalnych nabytych wierzytelności banku 

hipotecznego, 

- nabytych wierzytelności banku hipotecznego z tytułu kredytów 

(pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek 

przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy - do wysokości nie 

wyższej niż 25% tej kwoty nabytej wierzytelności banku 

hipotecznego, na którą został utworzony odpis na straty kredytowe, 

c) w bankach, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program 

restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw: 

- wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek), 

- wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez 

bank po dniu l stycznia 1997 r., gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów 

i pożyczek, 

- kredytów (pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub 

odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy - do 

wysokości nie wyższej niż 50% tej kwoty kredytu (pożyczki), na którą 

został utworzony odpis na straty kredytowe, 

- należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) 

spłaty kredytów i pożyczek, których opóźnienie w spłacie kapitału lub 

odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy - do 

wysokości nie wyższej niż 50% tej kwoty należności, na którą został 

utworzony odpis na straty kredytowe;", 

pkt 27 otrzymuje brzmienie: 

,,27) rezerw, odpisów na straty kredytowe oraz odpisów aktualizujących, 

innych niż wymienione w pkt 26-26c, jeżeli obowiązek ich tworzenia w 

' 
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ciężar kosztów nie wynika z innych ustaw; nie są jednak kosztem 

uzyskania przychodów rezerwy i odpisy na straty kredytowe oraz odpisy 

aktualizujące utworzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 

albo MSR, inne niż określone w niniejszej ustawie jako taki koszt;", 

pkt 39 otrzymuje brzmienie: 

"39) strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, w tym w sposób 

określony wart. 12 ust. l pkt 7, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, 

które uprzednio zostały zarachowane jako przychód należny - do 

wysokości uprzednio zarachowanej jako przychód należny", 

1

pkt 44 otrzymuje brzmienie: 

"44) umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio zostały 

zarachowane jako przychody należne - w części zarachowanej jako 

przychód należny;", 

uchyla się pkt 60 i 61, 

po pkt 64 dodaje się pkt 64a w brzmieniu: 

:"64a) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości 

niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. l pkt 4-7, 

jeżeli uprzednio te prawa lub wartości były przez podatnika lub spółkę 

niebędącą osobą prawną, której podatnik jest wspólnikiem, nabyte lub 

wytworzone a następnie zbyte - w części przekraczającej przychód 

uzyskany przez podatnika z ich uprzedniego zbycia;", 

IPO pkt 72 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 73 i 74 w brzmieniu: 

"73) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do 

korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. l pkt 4-

7, nabytych lub wytworzonych przez podatnika lub spółkę niebędącą 

osobą prawną, której podatnik jest wspólnikiem i następnie zbytych - w 

części przekraczającej przychód uzyskany z ich zbycia; 

74) podatku, o którym mowa wart. 24b.", 

b) w t. 2a: 

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Nieściągalność wierzytelności, o których mowa w ust. l pkt 26-26c, 

uznaje się za uprawdopodobnioną:", 

·pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
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,,2) w przypadku wymagalnych a nieściągalnych kredytów (pożyczek) oraz 

wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez 

bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, oraz 

wymagalnych a nieściągalnych nabytych wierzytelności banku 

hipotecznego, o których mowa w ust. l pkt 26 lit. a tiret pierwsze i tiret 

drugie i lit. b tiret pierwsze oraz w ust. l pkt 26c lit. a tiret pierwsze i tiret 

drugie i lit. b tiret pierwsze, jeżeli: 

a) dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, został postawiony w stan likwidacji lub 

została ogłoszona jego upadłość albo 

b) zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony 

wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie 

układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r.- Prawo 

restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte postępowanie ugodowe w 

rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i 

banków, albo 

c) opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek 

przekracza 12 miesięcy, a ponadto: 

- wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze 

powództwa sądowego albo 

- wierzytelność została skierowana na drogę postępowania 

egzekucyjnego, albo 

- miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego 

majątek, mimo podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do 

ustalenia tego miejsca i majątku;", 

po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 4 i 5 w brzmieniu: 

"4) jeżeli wierzytelności, o których mowa w ust. l pkt 26 lit. c tiret pierwsze i 

drugie oraz pkt 26c lit. c tiret pierwsze i tiret drugie, związane są z 

realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw; 

5) jeżeli należności z tytułu udzielonych kredytów (pożyczek) lub należności 

z tytułu udzielonych gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, 

lub nabytych wierzytelności banku hipotecznego zostały na podstawie 

przepisów, o których mowa w ust. 3, zakwalifikowane do kategorii 
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wątpliwe, lub zostały wymienione w ust. l pkt 26c lit. a tiret trzecie i 

czwarte, lit. b tiret drugie, lit. c tiret trzecie i czwarte.", 

c) uch la się ust. 2b, 

d) ust. 2c otrzymuje brzmienie: 

e) 

"2c. Wartość przyjętych w umowach zabezpieczeń spłaty kredytów 

(po czek) uwzględnia się w podstawie tworzenia w bankach rezerw lub odpisów 

na aty kredytowe albo w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

odp sów aktualizujących wartość należności, zaliczanych do kosztów uzyskania 

przychodów na podstawie ust. l pkt 26, 26b i 26c, w takim zakresie, w jakim te 

zab zpieczenia są uwzględniane przy ustalaniu kosztów na podstawie przepisów o 

rac owości albo MSR.", 

t) ust. c otrzymuje brzmienie: 

g) 

h) 

"3c. Przepisów ust. l pkt 26, 26b i 26c nie stosuje się w przypadku rezerw, 

odp'sów aktualizujących wartość należności albo odpisów na straty kredytowe 

utw rzonych na pokrycie należności z tytułu udzielonych przez bank kredytów 

(po· czek), gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek albo nabytych 

teiności banku hipotecznego, które zostały udzielone z naruszeniem prawa, 

p~ czym naruszenie to powinno być stwierdzone prawomocnym wyrokiem 

f i 3g otrzymują brzmienie: 

"3f. W przypadku należności, o których mowa w ust. l pkt 26 i 26c, 

. aliftkowanych do kategorii stracone, zgodnie z przepisami wymienionymi w 

ust.
1
3, a w przypadku banków stosujących MSR- należności, których opóźnienie 

w s acie kapitału lub odsetek przekracza 12 miesięcy, jeśli nieściągalność tych 

nal · ości z tytułu kredytów (pożyczek), udzielonych przez bank gwarancji 

(po czeń) spłaty kredytów i pożyczek lub z tytułu nabytych wierzytelności banku 

hip tecznego nie została uprawdopodobniona w sposób, o którym mowa w ust. 2a 

pkt ~. za koszty uzyskania przychodów uważa się: 

a) równowartość rezerw utworzonych na pokrycie tych należności lub 

wierzytelności banku hipotecznego, pomniejszonych o wartość rezerw 

dotyczącą odsetek, prowizji i opłat - do wysokości nie wyższej niż 25% tej 
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kwoty kredytu (pożyczki) lub należności z tytułu udzielonej przez bank 

gwarancji (poręczenia) spłaty kredytów i pożyczek lub nabytej 

wierzytelności banku hipotecznego, na którą została utworzona rezerwa, 

b) równowartość odpisów na oczekiwane straty kredytowe utworzonych na 

pokrycie tych należności lub wierzytelności banku hipotecznego, 

pomniejszonych o wartość odpisów na straty kredytowe dotyczącą 

odsetek, prowizji i opłat - do wysokości nie wyższej niż 25% tej kwoty 

kredytu (pożyczki) lub należności z tytułu udzielonej przez bank 

gwarancji (poręczenia) spłaty kredytów i pożyczek lub nabytej 

wierzytelności banku hipotecznego, na którą został utworzony odpis na 

straty kredytowe .. 

3g. W bankach zaliczone do kosztów uzyskania przychodów rezerwy, o 

których mowa w ust. l pkt 26, oraz odpisy na straty kredytowe, o których mowa w 

ust. l pkt 26c, utworzone na kredyty (pożyczki) objęte umową o subpartycypację 

podlegają pomniejszeniu o wartość kwoty ze zbycia praw do strumienia pieniądza z 

tytułu kredytów (pożyczek) w ramach umowy o subpartycypację. Rezerwy te i te 

odpisy na straty kredytowe utworzone na niespłaconą część kredytu (pożyczki) są 

jednak kosztem uzyskania przychodów w tej części, w jakiej przychody ze zbycia 

kredytu (pożyczki) na podstawie umowy o subpartycypację zostały wykazane na 

podstawie art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c.", 

i) uchyla się ust. 6, 7b, 7g i 7h; 

19) wart. 16b w ust. l wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

,,Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające 

się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:"; 

20) użyte w art. 16d w ust. l, w art. 16e w ust. l i 2, dwukrotnie w art. 16f w ust. 3 i art. 16g 

w ust. 13 oraz użyte w art. 16k w ust. 9 wyrazy "3500 zł" zastępuje się wyrazami 

"l o 000 zł"; 

21) wart. 17: 

a) w ust. l uchyla się pkt 4e, 

b) uchyla się ust. Id; 

22) wart.18wust.l: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
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,,Po stawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a i art. 24b, 

st wi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo 7a, po odliczeniu:"; 

b) otrzymuje brzmienie: 

"6) w bankach - 20% kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją 

programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, zaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do 

kategorii stracone albo w bankach stosujących MSR kredytów (pożyczek), o 

których mowa wart. 16 ust. l pkt 26c lit. c tiret pierwsze;"; 

23) w art. 19 w ust. l wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Po atek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a i art. 24b, wynosi:"; 

24) wart. 22: 

25) 

a) ust. l otrzymuje brzmienie: 

"l. Podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. l pkt l przychodów z 

dy · dend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób 

pra ych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).", 

b) w u t. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

a) 

" Zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w 

zys ach osób prawnych, o których mowa wart. 7b ust. l pkt l lit. a, f oraz j, z 

wyj tkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w 

zyskach spółki, o której mowa w art. l ust. 3 pkt l, jeżeli spełnione są łącznie 

nas pujące warunki:"; 

pkt l część wspólna otrzymuje brzmienie: 

"- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w 

art. 3 ust. l, 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;", 

pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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"3) jednostka zależna- omacza podmiot, o którym mowa wart. 3 ust. l, albo 

zagraniczną spółkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 

lit. b i c, w których podatnik posiada bezpośrednio lub pośrednio, co 

najmniej 50% udziałów w kapitale lub co najmniej 50% praw głosu w 

organach kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 50% udziałów 

związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.", 

w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

"4) podmiot powiązany -omacza: 

a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, w której podatnik posiada co najmniej 25% udziałów w 

kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub 

stanowiących, lub co najmniej 25% udziałów związanych z prawem 

do uczestnictwa w zyskach, 

b) osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej, posiadającą w podatniku, co najmniej 25% 

udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach 

kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 25% udziałów 

związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach, 

c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, w której podmiot wskazany w lit. b, posiada co najmniej 

25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w 

organach kontrolnych lub stanowiących, lub co naJmnieJ 25% 

udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.", 

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki: 

a) w spółce tej podatnik, o którym mowa wart. 3 ust. l, samodzielnie lub 

wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada nieprzerwanie przez okres 

nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 50% udziałów 

w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych lub 

stanowiących, lub ponad 50% udziałów związanych z prawem do 

uczestnictwa w zyskach, 

b) co najmniej 33% przychodów tej spółki osiągniętych w roku 

podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi: 
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z dywidend 1 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, 

z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności 

fmansowej, 

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, 

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. l, 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, w tym 

na rzecz innego podmiotu.", 

c) po st. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

. "3a. Przy wyliczaniu różnicy, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, me 

uw ględnia się zagranicznego zakładu zagranicznej spółki kontrolowanej, który nie 

pod ega opodatkowaniu lub jest zwolniony z podatku w państwie siedziby 

za anicznej spółki kontrolowanej.", 

d) w u t. 4 pkt l i 2 otrzymują brzmienie: 

"l) 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.", 
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e) w ust. 11: 

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej 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:", 

w pkt l wyrazy ,,25%" zastępuje się wyrazami "50%", 

f) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

"13. Porlatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, 

o których mowa w ust. 3 pkt l i 2 oraz pkt 3 lit. a W przypadku zagranicznych 

spółek posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zdanie pierwsze 

stosuje się do zagranicznych spółek, spełniających warunki określone w ust. 3 pkt 

3 " . ' 
g) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu: 

"13a.Podatnicy po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 6, 

nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu 

zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są 

obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce 

kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 

ust. l i la, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy 

opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do 

uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów 

amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.", 

h) w ust. 14 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

,,Na żądanie organu podatkowego podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 

7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust. 13 lub 13a ewidencje 

i rejestr.", 

i) w ust. 15 i 16 otrzymują brzmienie: 

"15. W celu obliczenia udziału pośredniego przepis art. 11 ust. 5b stosuje się 

odpowiednio. 

.• 
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16. Przepisów ust. l, 13a i 14 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka 

olowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w 

p ' twie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do 

pejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie istotną 

rze zywistą działalność gospodarczą.", 

k) dodaje się ust. 18a w brzmieniu: 

' "18a. Warunek prowadzenia przez zagraniczną spółkę kontrolowaną istotnej 

rze zywistej działalności gospodarczej ocenia się przez pryzmat działalności 

adzonej przez tę spółkę. Przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza 

harakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów 

uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną z prowadzonej rzeczywistej 

dzi łalności gospodarczej do jej przychodów ogółem.", 

l) ust. 19 otrzymuje brzmienie: 

"19. Przepisy ust. l-18a oraz art. 27 ust. 2a stosuje się odpowiednio do: 

l) 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 wart. 3 ust. 2, prowadzącego działalność poprzez 

położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład - w 

zakresie związanym z działalnością tego zakładu."; 

26) po art. 24a dodaje się art. 24b i 24c w brzmieniu: 

. 24b. l. Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka 

położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość 

początk wa przekracza lO 000 000 zł, w postaci: 

l) bu .Ynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacjijako budynek: 

a) centrum handlowe, 

b) dom towarowy, 

c) samodzielny sklep i butik, 

d) pozostały handlowo-usługowy, 

2) bu ,Ynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacjijako budynek biurowy 

wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. 
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2. Przepisu ust. l nie stosuje się do: 

l) środków trwałych, o których mowa w ust. l, od których zaprzestano dokonywania 

odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16c pkt 5; 

2) środków trwałych, o których mowa w ust. l pkt 2, wykorzystywanych wyłącznie 

lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika. 

3. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości 

początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej 

z prowadzonej ewidencji pomniejszonej o kwotę l O 000 000 zł. 

4. W przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika i podmiotu 

powiązanego z podatnikiem, w rozumieniu art. 11 ust. l i 4, dla obliczenia wartości 

początkowej, o której mowa w ust. l, przyjmuje się całkowitą wartość początkową 

W takim przypadku nie stosuje się przepisu art. 16g ust. 8. Przy obliczaniu podatku, 

podatnik uwzględnia wartość początkową wynikającą z prowadzonej ewidencji. 

5. Do podatnika będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, przepis 

ust. 4 stosuje się odpowiednio, przy czym wartość początkową środka trwałego 

przypadającą na wspólnika ustala się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku 

(udziału). 

6. W przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika, przy 

obliczaniu wartości początkowej przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji 

podatnika W takim przypadku stosuje się przepis art. 16g ust. 8 .. 

7. Porlatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek, o którym mowa w 

ust. l, i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, o którym mowa w ust. l. 

8. Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku, podatnicy odliczają od zaliczki na 

podatek, o której mowa w art. 25. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki 

kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany 

kwartał. 

9. Porlatnicy mogą nie wpłacać podatku, o którym mowa w ust. l, jeżeli jest on 

niższy od kwoty zaliczki na podatek za dany miesiąc. 

10. Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku, odlicza się 

od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 za rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w 

zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. l. 
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11. przypadku gdy środek trwały, o którym mowa w ust. l, został oddany do 

używani , przepisy ust. 1-1 O stosuje się wyłącznie do podmiotu dokonującego odpisów 

amortyz cyjnych zgodnie z art. 16a-16m. 

Art 24c. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej, podstawą opodatkowania, o 

której mowa w art. 24b ust. 3, jest przychód odpowiadający sumie przychodów, o 

których mowa w tym przepisie, wszystkich spółek tworzących podatkową grupę 

kapitało ą."; 

27) wart. 25 

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

"2a. Porlatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności 

ro ·czej, określone w art. 2 ust. 2, oraz z innych źródeł, u których w roku 

pop zedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej w 

ogó nej kwocie przychodów wynosił co najmniej 50%, mogą wpłacać zaliczki, o 

któ ch mowa w ust. 1-lc, począwszy od dnia 20 października każdego roku."; 

b) dodaje się ust. 18 w brzmieniu: 

1 
"18. Porlatnicy mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według zasad 

okr ślonych w ust. l i l b, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od 

poc ątku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie 

prz kracza l 000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku 
l 

rok~ pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza l 000 

zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu 

ost niętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku."; 

28) ust. l otrzymuje brzmienie: 

"l. przypadku dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. l pkt l lit. m tiret 

pterwsze spółka przejmująca obowiązana jest, bez wezwania, w terminie do 7. dnia 

miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić na rachunek 

urzędu s arbowego podatek, o którym mowa w art. 22 ust. l."; 

29) wart. 26 

a) dod ~e się ust. lm w brzmieniu: 

"lm. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. l, dokonują wypłat 

należności z tytułów wymienionych w art. 7b ust. l pkt 3-6 na rzecz podmiotu 

maj cego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą 

ko urencję podatkową, są obowiązane do poboru zryczałtowanego podatku 
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dochodowego w wysokości 19% kwoty dokonanej wypłaty. Przepis ust. l stosuje 

się odpowiednio.", 

b) w ust. 2c pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) dywidend oraz przychodów wymienionych w art. 7b ust. l pkt l lit. b, e oraz 

g, uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów 

wartościowych albo na rachunkach zbiorczych", 

c) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. l pkt l lit. h oraz j, spółka 

powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7. 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić 

podatek, o którym mowa w art. 22 ust. l, na rachunek urzędu skarbowego, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby 

podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w 

art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie 

została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w 

art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych 

wykonuje swoje zadania", 

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. Wypłata, o której mowa w ust. l, lc, Id, lm i 2c oznacza wykonanie 

zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub 

kapitalizację."; 

30) wart. 27: 

a) ust. l otrzymuje brzmienie: 

"l. Porlatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 

l, z zastrzeżeniem ust. l d, art. 17 ust. l pkt 4a lit. a oraz przepisów ustawy 

wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać 

urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu 

(straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku 

następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między 

podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych 

zaliczek za okres od początku roku.", 
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b) po tt Ie dodaje się ust. Id w brzmieniu: 

, "Id. Podatnicy obowiązani do zapłaty podatku, o którym mowa wart. 24b, są 

obowiązani w zeznaniu, o którym mowa w ust. l, wykazać środki trwałe, których 

w ość stanowi podstawę opodatkowania, kwotę należnego i uiszczonego podatku 

kwotę dokonanych odliczeń zgodnie z art. 24b.", 

c) w u t. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"Potlatnicy, a także spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, 

obowiązani do sporządzenia sprawozdania fmansowego przekazują do urzędu 

sk bowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami 

Ord nacji podatkowej, sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w 

te · ie l O dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a 

spó · - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie 

finansowe."; 

31) uchyla si art. 38b i art. 38c; 

32) załąc · nr l do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej 

ustawy. 

33) tytuł zał cznika nr 3 do ustawy otrzymuje brzmienie: 

"LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ ART. 12 UST. 11 

I 16, ART. 15 UST. 8 I ART. 16 UST. 9 USTA WY". 

Art. 3. ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczahowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180, 

1961 i 2255) rowadza się następujące zmiany: 

l) wart. 8: 

a) w u t. l uchyla się pkt 6, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, 

któ wybrał opodatkowanie w formie ryczahu od przychodów 

ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów 

han lowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego 

pra odawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden 

ze spólników: 

l) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub 

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym 



-58-

w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci 

w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego 

przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek na zasadach 

ogólnych."; 

2) wart. 9 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

"7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. l, 4 - 6, podatnicy mogą złożyć 

z wykorzystaniem wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 6. Podatnicy składający oświadczenie, 

o którym mowa w ust. l i 2, poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności 

Gospodarczej stosują wzór określony przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 6."; 

3) wart. 12: 

a) w ust. l w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: 

"a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. la, do kwoty stanowiącej 

równowartość l 00 000 złotych; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 

12,5 %przychodów,", 

b) po ust. Sa dodaje się ust. Sb w brzmieniu: 

"Sb. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, oraz zawiadomienie, o którym 

mowa w ust. 8a, podatnicy mogą złożyć z wykorzystaniem wzorów określonych 

przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 52 

ust. 3 pkt 6.", 

c) dodaje się ust. 13 w brzmieniu: 

"13. W przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa 

wart. 6 ust. la, kwota przychodów określona w ust. l pkt 3 lit. a, dotyczy łącznie 

obojga małżonków."; 

4) wart. 15 w ust. 4 skreśla się zdanie drugie i trzecie; 

5) wart. 52 ust. 3 otrzymuje brzmienie:: 

"3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory: 

l) zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2, 

2) wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym 

mowa w art. 29 ust. l, 
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3) rocznych deklaracji o wysokości składki zapłaconej na ubezpieczenie 

otne, o których mowa wart. 31 ust. 4 i 6 oraz art. 44 ust. 4 i 5, 

4) nforrnacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub 

lik dacjiprowadzonej działalności, o których mowa wart. 36 ust. 7, 

5) oświadczeń oraz zawiadomień, o których mowa w art. 9 ust. l, 4 - 6 oraz art. 

az z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia, terminu i 

zawiadomień.". 

kierując się potrzebą ułatwienia podatnikom poprawnego 

zeznań, wniosków, deklaracji, informacji, oświadczeń i 

Art. 4. l. Przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3, w brzmieniu nadanym niniejszą 

się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia l stycznia 2018 r., z tym 

l) art. l ust. l pkt 90b, art. 25 ust. 4 oraz art. 26 ust. l pkt 9 lit. c, ust. 7a pkt 8 i 14 

oraz ust. 7c i 7e ustawy zmienianej wart. l, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

2) art.ll ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą 

- stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia l stycznia 2017 r. 

2. Poda ·cy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny 

niż kalendarzc!>wy i rozpoczął się przed dniem l stycznia 2018 r. a zakończy się po dniu 31 

grudnia 2017 ., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy 

zmienianej w . 2, w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem ust. l pkt 2. 

Przepisy ustawy zmienianej wart. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

stosuje się ró "eż do podatkowych grup kapitałowych utworzonych przed dniem wejścia w 

2. W p zypadku podatkowej grupy kapitałowej utworzonej przed l stycznia 2018 r. 

przepisów art la ust. lOa- lOc ustawy zmienianej wart. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, nie st suje się do okresu poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. W p zypadku, gdy umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej zawarta 
! 

została przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy obowiązki spółki dominującej 

określone w . la ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
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wykonuje spółka wskazana w umowie o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej jako 

spółka reprezentująca ta grupę. 

Art. 6. Straty poniesione przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych 

za lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy rozpoczęty po dniu 31 grudnia 2017 r. 

podlegają odliczeniu od dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. l ustawy zmienianej w art. 2, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na zasadach i wysokości określonych w przepisach 

tej ustawy, w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 7. Do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej 

podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 15c lub art. 16 ust. l pkt 60 

i 61 oraz ust. 6, 7b, 7g i 7h ustawy zmienianej wart. 2, w brzmieniu dotychczasowym, nie 

dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Art. 8. Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych albo podatnik 

podatku dochodowego od osób prawnych w związku z łączeniem lub podziałem spółek 

wykazał przychód na podstawie przepisów ustaw zmienianych w art. l albo art. 2, w 

brzmieniu dotychczasowym, do kosztów uzyskania tego przychodu stosuje się przepisy tych 

ustaw, obowiązujące w dacie uzyskania tego przychodu. 

Art. 9. Przypisanie kosztów uzyskania przychodów do źródła przychodów, o których 

mowa w przepisach ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

dotyczy również kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie 

zaliczonych do tego dnia do kosztów uzyskania przychodów. 

Art. 10. Przepisy art. 23 ust. l pkt 45c i pkt 64 ustawy zmienianej wart. l, oraz przepisy 

art. 16 ust. l pkt 64a i 73 ustawy zmienianej w art. 2, stosuje się z uwzględnieniem kwot 

zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

Art. 11. Przepisy art. 22d ust. l, art. 22e ust. l i 2, art. 22f ust. 3, art. 22g ust. 17 i art. 

22k ust. 9 ustawy zmienianej wart. l, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 16d 

ust. l, art. 16e ust. l i 2, art. 16f ust. 3, art. 16g ust. 13 i art. 16k ust. 9 ustawy zmienianej w 

art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do składników majątku przyjętych 

do używania po dniu 31 grudnia 2017 r. 
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Art. 12. l.Do rezerw, odpisów aktualizujących wartość kredytów (pożyczek) oraz 

rezerw na p niesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe, utworzonych przed dniem 

wejścia w życ·e niniejszej ustawy, stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym. 

2. Jeżel podatnik po dniu 31 grudnia 2017 r. dokona zmiany wyceny wartości 

składnika ów stanowiącego wierzytelność z tytułu udzielonych kredytów (pożyczek) 

ość z tytułu udzielonych gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek i w 

wyniku tej ceny wystąpi różnica pomiędzy nową wartością tego składnika aktywów a jego 

wartością ustaloną przed dniem l stycznia 2018 r., różnicę tę zalicza się odpowiednio do 

przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika. 

3. Prze is ust. 2 stosuje się w zakresie, w jakim rezerwy lub odpisy aktualizujące 

wartość kred ów (pożyczek) albo wierzytelności z tytułu udzielonych gwarancji (poręczeń) 

spłaty kredyt' w (pożyczek), zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podatnika, 

na podstawie przepisów dotychczasowych. 

4. W p~padku rozwiązania, zmniejszenia lub wykorzystania w inny sposób, w 

tym w rachunkowej reklasyfikacji składnika aktywów, rezerw na 

nieudokurne towane ryzyko kredytowe zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 

na podstawi art. 38c ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym, 

podatnik m że rozliczyć powstałe z tego tytułu przychody proporcjonalnie w 

następnych 51 latach podatkowych począwszy od pierwszego roku podatkowego, który 

rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. 

padku wyboru sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 4, 

podatnik zo owiązany jest w terminie do dnia 30 stycznia 2018 r. poinformować 

właściwego n czelnika urzędu skarbowego o sposobie przyjętego rozliczenia, podając w 

szczególnościi kwotę powstałego przychodu oraz okres jego rozliczenia, jeżeli okres ten 

jest krótszy iż 5 lat. 

Art. 13. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 52 ust. 3 

ustawy zmie anej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w 

życie przepis w wykonawczych wydanych na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy zmienianej w 

art. 3, w brzrilieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od 

dnia wejścia ' życie niniejszej ustawy i mogą być zmieniane. 

Art. 14. stawa wchodzi w życie z dniem l stycznia 2018 r., 




