
 

 

 
 

 

 
  

Warszawa, 4 lutego 2022 r. 

KL/36/20/PP/2022 

  

 

 

Pan 

Tadeusz Kościński  

Minister Finansów   

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

uwzględniając zgłaszane przez przedsiębiorców wątpliwości w zakresie rozumienia i stosowania 

przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku 

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

innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 z późn. zm.), przekazuję postulaty zmian w przepisach oraz pytania 

wymagające wyjaśnienia. 

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie zaproszenia przez przedstawicieli Ministerstwa 

Finansów na spotkanie z przedsiębiorcami oraz członkami Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, 

podczas którego chcielibyśmy omówić zgłaszane postulaty i wątpliwości.  

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

Do wiadomości: 

Pani Olga Semeniuk – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii  

 

 

 

Załącznik: 

Uwagi i propozycje zmian do rozwiązań wprowadzonych ustawą podatkową Polski Ład   

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

 

Uwagi i propozycje zmian do rozwiązań wprowadzonych ustawą podatkową Polski Ład 

 

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH  

1. Spółka holdingowa 

Sposób sformułowania przepisów dotyczących spółki holdingowej powoduje obawy, że podmioty, do 

których rozwiązanie to powinno być skierowane, tj. spółki giełdowe, zostaną w praktyce wykluczone 

z możliwości skorzystania z nowych zasad opodatkowania.   

Proponujemy, aby realizacja tego celu została przeprowadzona w ramach dwutorowych działań:  

1. zmiany art. 24m, tak, aby uwzględniona została specyfika spółek giełdowych, w szczególności brak 

bieżących danych o pełnym składzie akcjonariatu,  

2. wydania interpretacji ogólnej, o której mowa w art. 14a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, która 

wskazywałaby w jaki sposób spółki giełdowe mogą wykazać spełnienie warunków dla zwolnienia w 

okresie przed zmianą wspomnianą w pkt. 1 powyżej.  

Zasadniczy problem dotyczy możliwości wykazania przez spółkę giełdową, że spełniony został warunek, 

którym mowa w art. 24m pkt 2 lit. e) ustawy o CIT, tj. udziałów (akcji) w tej spółce nie posiada, pośrednio 

lub bezpośrednio, udziałowiec (akcjonariusz) mający siedzibę lub zarząd lub zarejestrowany lub 

położony na terytorium lub w kraju:   

–  wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2,   

– wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych 

przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 86a § 10 pkt 1 Ordynacji 

podatkowej,   

– z którym Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy 

o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy 

międzynarodowej, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa 

informacji podatkowych.  

Spółki giełdowe nie posiadają na bieżąco informacji o pełnym składzie akcjonariatu (dostępne na bieżąco 

dane dotyczą podmiotów posiadających minimum 5% praw głosu). Uzyskanie takich informacji jest 

możliwe jedynie ex post i dotyczy jedynie podmiotów posiadających bezpośrednio akcje spółki. 

Możliwości identyfikacji podmiotów posiadających akcje pośrednio są ograniczone.   

Dodatkowo, istotne wątpliwości interpretacyjne budzi wymóg braku korzystania przez spółkę 

holdingową ze zwolnień z art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Z przepisu art. 24m pkt 2 lit. c) ustawy 

o CIT nie wynika do jakich ram czasowych odnosi się ww. warunek – czy jest badany w odniesieniu do 

roku podatkowego SH, w którym dokonywana jest transakcja, czy do innego okresu, jak również czy 

wymóg ten dotyczy wyłącznie dywidend od spółki, której udziały lub akcje są sprzedawane, czy również 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

dywidend od innych spółek zależnych. Kwestia ta wymaga wydania interpretacji ogólnej celem 

zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorców, którzy chcieliby zastosować dedykowane 

im rozwiązanie. 

 

2. Brak neutralności podatkowej dla "kolejnych" połączeń, podziałów i wymian udziałów (poza 

pierwszymi)  

Nowelizacja z 29 października 2021 r. wprowadziła w art. 12 ust. 4 pkt 12 oraz art. 12 ust. 11 pkt 3 ustawy 

o CIT dodatkowy warunek neutralności połączeń, podziałów spółek oraz wymiany udziałów z punktu 

widzenia wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, której udziały (akcje) są nabywane w wyniku 

wymiany udziałów - tj. aby udziały (akcje) w podmiocie przejmowanym/ dzielonym/ którego udziały 

(akcje) są nabywane w wyniku wymiany udziałów, nie zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany 

udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów.  

Regulacje te: 

1) nie są precyzyjne czasowo - w szczególności, nie wskazują żadnych ograniczeń czasowych odnośnie 

tego, na przestrzeni jakiego czasu należałoby weryfikować "poprzednie" nabycie/ objęcie (uznanie, że 

np. fakt dokonania np. połączenia/ podziału przed 20 laty ma wpływ na neutralność obecnego, kolejnego 

połączenia/ podziału wydaje się być zupełnie nieuzasadniony); nie wskazują czy w ww. zakresie należy 

zweryfikować sposób nabycia/ objęcia udziałów bezpośrednio przez podmiot dokonujący ich 

przeniesienia, czy także wcześniejsze transakcje, jak również - czy warunek ten dotyczy też transakcji na 

akcjach/ udziałach, które pozostawały poza zakresem opodatkowania ustawy o CIT (z uwagi np. na 

rezydencję podatników) i tym samym wcześniej nie korzystały ze zwolnienia/ wyłączenia 

z opodatkowania na gruncie ustawy o CIT. W szczególności, w świetle braku odpowiednich przepisów 

przejściowych, idea stosowania nowych przepisów "z uwzględnieniem stanu faktycznego jaki miał 

miejsce w przeszłości (przed 1 stycznia 2022 r.) budzi istotne wątpliwości co do zgodności z zasadą nie 

retroakcji. 

2) Nie są kompletne - brakuje przepisu który wskazywałby, w jaki sposób należałoby ustalić koszt 

uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku "kolejnego" 

połączenia lub podziału (oraz w jaki sposób uwzględniać przychód z "kolejnej" wymiany udziałów przy 

odpłatnym zbyciu udziałów/ akcji tak objętych). 

3) Są nieproporcjonalne w stosunku do zamierzonego celu (jakim, jak sugeruje uzasadnienie nowelizacji, 

jest zapobieżenie szkodliwej optymalizacji podatkowej) - nie uwzględnia bowiem, że "poprzednie" 

nabycia/objęcia w wyniku połączenia/ podziału/ wymiany udziałów mogły mieć (i zwykle zapewne miały) 

uzasadniony cel gospodarczy. Należy przy tym podkreślić, że Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 

października 2009 r.  jak i jej polska implementacja powinny być interpretowane z uwzględnieniem celu 

Dyrektywy, jakim jest wyeliminowanie ograniczeń, niekorzystnych warunków lub zniekształceń 

mających wpływ na łączenia, podziały (w tym przez wydzielenie), wnoszenie aktywów i wymiany 

udziałów. 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Postulujemy: 

1) Wprowadzenie wyraźnych reguł intertemporalnych odnośnie stosowania przepisów art. 12 ust. 4 pkt 

12 ustawy o CIT oraz art. 12 ust. 11 pkt 3 ustawy o CIT - mając na względzie zasadę nienaruszania praw 

nabytych i działania w sposób budzący zaufanie do organów państwa, przepisy te powinny być 

stosowane tylko, jeśli bezpośrednio poprzedzające połączenie/ podział/ wymiana udziałów miały 

miejsce po 1 stycznia 2022 r., powinien dotyczyć tylko sposobu nabycia/ objęcia udziałów bezpośrednio 

przez podmiot dokonujący ich przeniesienia oraz nie powinien obejmować transakcji na akcjach/ 

udziałach, które pozostawały poza zakresem opodatkowania ustawą o CIT (z uwagi np. na rezydencję 

podatników) i tym samym wcześniej nie korzystały ze zwolnienia / wyłączenia z opodatkowania na 

gruncie ustawy o CIT (skoro ich neutralność nie wynikała z zastosowania preferencji dla połączeń/ 

podziałów/ wymiany udziałów na gruncie ustawy o CIT, lecz z okoliczności stanu faktycznego, które nie 

pozwalały na objęcie opodatkowaniem przez Polskę). 

2) Uregulowanie kwestii rozpoznawania kosztów - przy powyższym założeniu, w przypadku odpłatnego 

zbycia udziałów/ akcji objętych w wyniku "kolejnego" podziału/ połączenia, dla których zastosowano 

omawiany przepis (tj. kolejnej operacji restrukturyzacyjnej spośród realizowanych po 1 stycznia 2022 r.), 

kosztem uzyskania przychodu powinna być wartość przychodu rozpoznanego na owym "kolejnym" 

podziale/ połączeniu, natomiast koszt nabycia udziałów/ akcji spółki będącej przedmiotem 

restrukturyzacji powinien móc być rozpoznany w momencie nieneutralnej transakcji połączenia/ 

podziału/ wymiany udziałów.  

3) Ograniczenie zastosowania wyłączenia neutralności dla "kolejnych" połączeń/ podziałów wyłącznie 

do sytuacji, w których "łańcuch [takich samych] transakcji" (np. "łańcuch" transakcji połączeń) nosi cechy 

unikania opodatkowania. 

 

3. Wartość udziałów/ akcji dla celów podatkowych (połączenia i podziały) 

Przepis art. 12 ust. 4 pkt 12 b ustawy o CIT uzależnia neutralność połączenia lub podziału spółki z punktu 

widzenia wspólnika od (m.in.) zapewnienia, że "przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych 

wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nie jest wyższa 

niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tego 

wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału" - nie definiując jednak jak 

należy rozumieć ową "przyjętą przez wspólnika wartość dla celów podatkowych". Jednocześnie, 

Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w odniesieniu do takich przypadków 

wskazuje, iż "„wartość do celów podatkowych” oznacza wartość, na podstawie której obliczano by każdy 

zysk lub stratę do celów opodatkowania dochodu, zysków lub zysków kapitałowych akcjonariusza 

spółki." (Artykuł 8 ust. 7 Dyrektywy). 

Postulujemy: 

doprecyzowanie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 12 lit. b ustawy o CIT poprzez zdefiniowanie pojęcia "przyjętej 

przez wspólnika dla celów podatkowych wartości udziałów (akcji)” zgodnie z Dyrektywą (np. "wartość, 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

na podstawie której obliczano by koszt uzyskania przychodów u tego wspólnika z odpłatnego zbycia 

przez niego udziałów (akcji)"). 

 

4. Wartość składników majątku a składniki nieujmowane w księgach podatkowych podmiotu 

przejmowanego/ dzielonego 

Przepis art. 12 ust. 4 pkt 3e lit. b ustawy o CIT uzależnia neutralność połączenia lub podziału spółki z 

punktu widzenia spółki przejmującej lub nowo zawiązanej od (m.in.) zapewnienia, że "spółka 

przejmująca przyjęła dla celów podatkowych [przejmowane składniki majątku] w wartości wynikającej z 

ksiąg podatkowych podmiotu przejmowanego lub dzielonego": 

1) Nie jest jednak jasne, w jaki sposób spółka przejmująca powinna ustalić wartość składników, które nie 

są wykazywane w księgach podatkowych podmiotu przejmowanego lub dzielonego. Jednocześnie, 

Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w odniesieniu do takich przypadków 

wskazuje, iż "„wartość do celów podatkowych” oznacza „wartość, na podstawie której wszelkie zyski lub 

straty zostałyby obliczone do celów podatku od dochodów, zysków lub zysków kapitałowych spółki 

przekazującej, gdyby takie aktywa lub pasywa zostały sprzedane w chwili łączenia, podziału lub podziału 

przez wydzielenie, ale niezależnie od niego." (Artykuł 4 ust. 2 Dyrektywy). 

2) Co więcej, odnosząc się do przepisów "przychodowych" można powziąć wątpliwości, czy w świetle 

nowo wprowadzonego brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 8c i dodanego art. 12 ust. 1 pkt 8d ustawy o CIT, może 

dojść do sytuacji, w której spółka przejmująca lub nowo zawiązana byłaby opodatkowana podwójnie, na 

mocy obydwu tych przepisów. 

Postulujemy: 

1) doprecyzowanie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 3e lit. a zgodnie z Dyrektywą (np. poprzez wskazanie, że 

"w odniesieniu do składników niewykazywanych w księgach podatkowych podmiotu przejmowanego/ 

dzielonego przyjmuje się wartość, na podstawie której obliczano by koszt uzyskania przychodów, gdyby 

takie składniki majątku zostały sprzedane przez podmiot przejmowany/ dzielony w dniu łączenia lub 

podziału, ale niezależnie od łączenia lub podziału"); 

2) wyraźne wskazanie, że spółka przejmująca lub nowo zawiązana nie może zostać podwójnie 

opodatkowana, oraz wyjaśnienie relacji art. 12 ust. 1 pkt 8c do art. 12 ust. 1 pkt 8d ustawy o CIT. 

 

5. Wartość składników majątku a składniki nieujmowane w księgach podatkowych podmiotu 

wnoszącego aport przedsiębiorstwa/ ZCP 

Przepis art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b ustawy o CIT uzależnia neutralność aportu przedsiębiorstwa/ jego 

zorganizowanej części od  (m.in.) zapewnienia, że "spółka lub spółdzielnia otrzymująca wkład przyjęła 

dla celów podatkowych składniki wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego ten wkład". Nie jest jednak jasne, 

w jaki sposób spółka/ spółdzielnia otrzymująca wkład powinna ustalić wartość składników, które nie są 

wykazywane w księgach podatkowych podmiotu wnoszącego. Jednocześnie, Dyrektywa Rady 

2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w odniesieniu do takich przypadków wskazuje, iż "„wartość 

do celów podatkowych” oznacza wartość, na podstawie której wszelkie zyski lub straty zostałyby 

obliczone do celów podatku od dochodów, zysków lub zysków kapitałowych spółki przekazującej, gdyby 

takie aktywa lub pasywa zostały sprzedane w chwili łączenia, podziału lub podziału przez wydzielenie, 

ale niezależnie od niego." (Artykuł 4 ust. 2 Dyrektywy, stosowany odpowiednio do wnoszenia aktywów 

na mocy Artykułu 9). 

Postulujemy: 

- doprecyzowanie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 25 ustawy o CIT zgodnie z Dyrektywą (np. poprzez 

wskazanie, że "w odniesieniu do składników niewykazywanych w księgach podatkowych podmiotu 

wnoszącego wkład przyjmuje się wartość, na podstawie której obliczano by koszt uzyskania przychodów, 

gdyby takie składniki zostały sprzedane przez podmiot wnoszący wkład w dniu wniesienia wkładu ale 

niezależnie od niego"). 

 

6. Przychody z przekształcenia, łączenia i podziały podmiotów - klasyfikacja 

W art. 7b ust. 1 ustawy o CIT wprowadzono punkt 1a ([za przychody z zysków kapitałowych uważa się] 

"przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziału podmiotów."). Przychody te są 

jednocześnie wymienione w art. 7b ust. 1 punkt 1 lit. m ([przychody z udziału w zyskach osób prawnych, 

z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym:] 

"przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym: - 

przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 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), jak również w literach g), h) i j) punktu 1 art. 7b ust. 

1 (g) dopłaty otrzymane w przypadku połączenia lub podziału podmiotów przez osoby posiadające 

prawo do uczestnictwa w zysku podmiotu przejmowanego, łączonego lub dzielonego, 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, 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"). Kwestia ta jest o tyle istotna, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, opodatkowaniu 

podatkiem u źródła podlegają "określone w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychody z dywidend oraz inne 

przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na 

terytorium RP", natomiast inne przychody wymienione w art. 7b podatkowi u źródła nie podlegają. 

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

 

Postulujemy: 

-  jednoznaczne rozstrzygnięcie kwestii, czy przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia 

lub podziału podmiotów stanowią czy nie przychody z udziału w zyskach osób prawnych (czyli czy 

powinny być ujęte w art. 7b ust. 1 pkt 1, czy też nie). 

 

7. Kryteria posiadania zarządu na terytorium RP - prowadzenie spraw podatnika 

Nowelizacja wprowadziła nowy przepis art. 3 ust. 1a ustawy o CIT, zgodnie z którym "Podatnik ma zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej między innymi, gdy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są 

prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy tego podatnika na podstawie w 

szczególności: 1) umowy, decyzji, orzeczenia sądu lub innego dokumentu regulujących założenie lub 

funkcjonowanie tego podatnika, lub 2) udzielonych pełnomocnictw, lub 3) powiązań w rozumieniu art. 

11a ust. 1 pkt 5". Nie jest przy tym jasne, jak rozumieć przesłankę "prowadzenia w sposób zorganizowany 

i ciągły bieżących spraw podatnika". Uzasadnienie sugeruje, że ustawodawca miał tu na myśli przypadki 

"conduit companies", "letterbox companies", nieprowadzących rzeczywistej działalności w państwie 

swej siedziby, "spółek zależnych w zagranicznych jurysdykcjach podatkowych, które pozostają pod 

całkowitą kontrolą polskich rezydentów". Nieprecyzyjne brzmienie przepisu powoduje jednak 

wątpliwości, czy spółki zagraniczne prowadzące rzeczywistą działalność gospodarczą - posiadające 

"substancję" (adekwatną do rodzaju działalności), korzystające z usług świadczonych przez polskie 

podmioty, 

w szczególności centra usług wspólnych (CUW) potencjalnie mogłyby zostać uznane za "posiadające 

zarząd na terytorium RP" - takie uznanie byłoby przy tym sprzeczne z rzeczywistością gospodarczą, 

a dodatkowo czyniłoby z Polski zbyt ryzykowną jurysdykcję do zakładania grupowych CUW oraz 

zniechęcałoby do wyboru Polski jako kraju świadczącego inne usługi na rzecz spółek zagranicznych 

(przeciwdziałając przez to głównemu celowi ww. nowelizacji jakim jest rozwój przedsiębiorczości 

w Polsce). 

Postulujemy: 

1) doprecyzowanie, że omawiany ust. 1a art. 3 ustawy o CIT stosuje się wyłącznie, jeśli zagraniczny 

podatnik nie prowadzi w państwie swej siedziby rzeczywistej działalności gospodarczej; 

2) wskazanie w (planowanych) objaśnieniach podatkowych do nowelizacji, że powyższy przepis 

w oczywisty sposób nie stosuje się do korzystania z usług polskich podmiotów (w szczególności CUW). 

 

8. Rzeczywisty właściciel - charakter i skala działalności dotyczącej należności 

Zmieniony art. 4 pkt 29 lit. c ustawy o CIT wskazuje, że przy ocenie, czy podmiot oceniany pod kątem 

spełniania przesłanek rzeczywistego właściciela (beneficial owner) "uwzględnia się charakter oraz skalę 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności". Nie jest jednak jasne, 

jak owa przesłanka powinna być interpretowana np. w odniesieniu do pożyczek grupowych udzielanych 

przez podmioty, które nie zajmują się działalnością pożyczkową (natomiast prowadzące inną działalność, 

np. produkcyjną). 

Postulujemy: 

- doprecyzowanie przesłanki zawartej w art. 4 pkt 29 lit. c ustawy o CIT poprzez odniesienie się do skali 

działalności podmiotu - niezależnie od jej charakteru. 

 

9. Praca osób zatrudnionych nielegalnie a umowy cywilnoprawne inne niż umowa o pracę/ 

współpraca na zasadzie B2B 

Nowelizacja wprowadziła do ustawy o CIT nowe przepisy: art. 12 ust. 1 pkt 13-14, ust. 3n oraz art. 16 

ust. 1 pkt 57c-57d, odnoszące się do nielegalnego zatrudnienia (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Warto podkreślić, że przepisy te w oczywisty 

sposób nie powinny odnosić się do przypadków reklasyfikacji umów cywilnoprawnych innych niż umowa 

o pracę/ umów B2B na umowę o pracę - przypadki takie są bowiem istotnie odmienne od sytuacji 

"zatrudnienia przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju 

zawartej umowy i jej warunków" wspomnianej w ww. przepisie (choćby dlatego, że nie mamy w nich do 

czynienia z "brakiem umowy", lecz z innym rodzajem umowy niż umowa o pracę) - jednakże dla 

uniknięcia wątpliwości warto doprecyzować tę kwestię. 

Postulujemy: 

- doprecyzowanie w przepisach lub w objaśnieniach podatkowych, że przepisy art. 12 ust. 1 pkt 13-14, 

ust. 3n oraz art. 16 ust. 1 pkt 57c-57d ustawy o CIT nie są stosowane w przypadku reklasyfikacji umów 

cywilnoprawnych innych niż umowa o pracę/ umów B2B na umowę o pracę. 

 

10. Ukryta dywidenda - przesłanki 

W zakresie art. 16 ust. 1 pkt 15b oraz art. 16 ust. 1d ustawy o CIT, powstaje wątpliwość, czy 

"wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność 

wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem" odnoszą się (tak jak to nakazuje logika i 

dotychczasowa praktyka interpretowania podobnych sformułowań) do korzystania w formie licencji, 

leasingu, najmu czy dzierżawy, czy też mogą objąć wynagrodzenie za przeniesienie własności aktywów. 

Postulujemy: 

- wyraźne wskazanie, że pojęcie "wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów" w rozumieniu art. 

16 ust. 1d pkt 3) ustawy o CIT nie odnosi się do przeniesienia własności aktywów (lecz dotyczy 

korzystania w formie licencji, leasingu itp.) 

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

11. Wątpliwości dotyczące reżimu opodatkowania spółek holdingowych (uzupełnienie pkt 1) 

Nowe przepisy art. 24m-24p ustawy o CIT wprowadziły nowy reżim dla spółek holdingowych. Brzmienie 

tych przepisów budzi jednak wątpliwości interpretacyjne - w szczególności: 

a) odnośnie warunku "[spółka holdingowa] posiada, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, 

bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej" 

- wątpliwość, czy posiadanie powinno dotyczyć okresu po 1 stycznia 2022 r. czy też może odnosić się do 

okresu wcześniejszego; analogiczny problem dotyczy warunku dla spółki zależnej "co najmniej 10% 

udziałów (akcji) w kapitale tej spółki posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności spółka 

holdingowa, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku,"; 

b) odnośnie warunku "[spółka holdingowa] "nie korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a, art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4" - uzasadnienie wskazuje, że chodzi tu 

o korzystanie ze zwolnienia z art. 20 ust. 3 lub 22 ust. 4 "w odniesieniu do dochodów z danej spółki", 

jednak przepis ten może być potencjalnie interpretowany jako odnoszący się do dochodów spółki 

holdingowej ogółem; dodatkowo, ponownie nie jest jasne czy weryfikacja tego warunku ma odbywać 

się w odniesieniu do okresu po 1 stycznia 2022 r. czy wcześniejszego (uzasadnienie wskazuje że 

"Korzystanie ze zwolnień z art. 20 ust. 3 lub 22 ust. 4 ustawy CIT przed datą wejścia w życie ustawy 

wprowadzającej nowy reżim (tj. przed 1 stycznia 2022 r.) nie wpływa na możliwość stosowania zwolnień 

z nowego reżimu opodatkowania, przewidzianego w Rozdziale 5b." natomiast nie jest to wpisane 

w przepisie). Co więcej, sama konstrukcja art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy o CIT ("zwalnia się") może 

powodować wątpliwości, czy w sytuacji spełnienia warunków do korzystania z tych zwolnień podatnik 

na pewno może "wybrać" niekorzystanie z nich; 

c) odnośnie warunku "udziałów (akcji) w tej spółce [holdingowej] nie posiada, pośrednio lub 

bezpośrednio, udziałowiec (akcjonariusz) mający siedzibę lub zarząd lub zarejestrowany lub położony na 

terytorium lub w kraju - wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2, - wskazanym 

w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez 

Radę Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 86a § 10 pkt 1 Ordynacji podatkowej," - weryfikacja 

"pośredniego" posiadania może wymagać skomplikowanej analizy wiele poziomów "wzwyż", co 

stanowiłoby nadmierne obciążanie podatników obowiązkami "śledczymi". 

Postulujemy doprecyzowanie w przepisach art. 24m-24p UPDOP: 

a) że warunki dotyczące "posiadania nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku" mogą referować 

również do okresu sprzed 1 stycznia 2022 r. (takie doprecyzowanie pomoże osiągnąć zamierzony efekt 

przepisów w postaci uczynienia Polski krajem o korzystnym reżimie holdingowym); 

b) że warunek "niekorzystania ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 

4" dotyczy dochodów z danej spółki, a korzystanie z ww. zwolnień przez 1 stycznia 2022 r. nie wpływa 

na możliwość korzystania z reżimu holdingowego; 

- oraz doprecyzowanie w objaśnieniach podatkowych: 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

i) do jakiego poziomu podatnik zobowiązany jest weryfikować swą strukturę właścicielską - racjonalne 

wydaje się tu zwrócenie uwagi na możliwość nieskomplikowanego uzyskania informacji przez podatnika 

(przykładowo, jeśli informacje o wspólniku "powyżej" bezpośredniego udziałowca/akcjonariusza nie są 

jawne dla podatnika, a jednocześnie racjonalnie może on przyjąć że nie jest to podmiot z "raju 

podatkowego" to należy uznać że weryfikacja przebiegła korzystnie, 

ii) jaka jest relacja reżimu holdingowego do sugerujących brak fakultatywności sformułowań "zwalnia 

się" z art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. 

 

12. Wątpliwości dotyczące minimalnego CIT 

Art. 24ca ustawy o CIT dotyczący tzw. "minimalnego CIT" budzi wątpliwości w zakresie wyłączenia z art. 

24ca ust. 14 pkt 6 ([minimalnego CIT nie stosuje się do podatników] "wchodzących w skład grupy co 

najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% 

udział odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych 

spółek wchodzących w skład tej grupy, jeżeli: a) rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres oraz b) 

obliczony za rok podatkowy, zgodnie z ust. 1 i 2, udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych 

przychodach jest większy niż 1% - przy czym przy ustalaniu warunków, o których mowa w lit. a i b, 

uwzględnia się wyłącznie spółki będące podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1."): 

a) czy w wyniku grupy kalkulowanym na potrzeby minimalnego podatku dochodowego należy 

uwzględnić wyniki wszystkich spółek zależnych od spółki dominującej w danej grupie, w których posiada 

ona minimum 75% udziałów, czy wystarczy uwzględnić np. spółkę ponoszącą stratę i jej spółkę matkę; 

b)  w przypadku jeśli to spółka matka wykazuje stratę – czy może ona skonsolidować swój wynik z tylko 

jedną (najbardziej rentowną) spółką zależną, czy też musi uwzględnić wszystkie spółki zależne; 

c) jak ma postąpić spółka wykazująca stratę i posiadająca zarówno podmiot dominujący, jak i zależny - 

czy w takiej sytuacji może wybrać, z którym podmiotem skonsolidować swój wynik? 

d) doprecyzowania wymaga czy ten podatek ma być kalkulowany dla firm mających zakłady w strefie i 

poza nią lub dla zakładów mających działalność opodatkowaną i działalność zwolnioną ze względu na 

otrzymanie ulgi podatkowej dla zagranicznych podmiotów. Chodzi tutaj głównie o liczenie 

wskaźnika dochodowości, który, jeżeli jest poniżej 1%, powoduje że podatek minimalny będzie 

naliczony. Definicja mówi o udziale dochodów w przychodach, ale nie jest jasne, czy tylko na działalności 

opodatkowanej, czy też założeniem jest, że podatnik ma uwzględnić całość dochodów i przychodów. 

Wątpliwości budzi też podstawa opodatkowania do podatku minimalnego – art. 24c -  czy można 

interpretować ten art. tak samo jak poprzedni art. 15e (bez włączeń), czyli z perspektywy katalogu usług 

a nie bezpośredniości kosztu. Przepisy dotyczące odroczonego podatku dochodowego  - do których 

referuje art. 24ca ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT - nie są wystarczająco jasne, jakich zdarzeń gospodarczych 

one dotyczą, czy np. tylko nadzwyczajnych sytuacji związanych z WNP, czy również takich gdzie 

amortyzacja podatkowa jest różna od bilansowej dla WNP.  



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Postulujemy doprecyzowanie w przepisach dot. art. 24ca ust. 14 pkt 6 ustawy o CIT zagadnień: 

a) czy w wyniku grupy kalkulowanym na potrzeby minimalnego podatku dochodowego należy 

uwzględnić wyniki wszystkich spółek zależnych od spółki dominującej w danej grupie, w których posiada 

ona minimum 75% udziałów, czy wystarczy uwzględnić np. spółkę ponoszącą stratę i jej spółkę matkę; 

b)  w przypadku jeśli to spółka matka wykazuje stratę – czy może ona skonsolidować swój wynik z tylko 

jedną (najbardziej rentowną) spółką zależną, czy też musi uwzględnić wszystkie spółki zależne; 

c) jak ma postąpić spółka wykazująca stratę i posiadająca zarówno podmiot dominujący, jak i zależny - 

czy w takiej sytuacji może wybrać, z którym podmiotem skonsolidować swój wynik? 

d) doprecyzowania wymaga, czy podatek minimalny ma być kalkulowany dla firm mających zakłady 

w strefie i poza nią, lub dla zakładów mających działalność opodatkowaną i działalność zwolnioną ze 

względu na otrzymanie ulgi podatkowej. 

 

13. Podatek od przerzuconych dochodów  

Postulujemy wskazanie w Objaśnieniach do art. 24aa ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, w jaki sposób należy 

ustalić tzw. hipotetyczny CIT (kwota podatku dochodowego, który byłby należny, gdyby dochody tego 

podmiotu zostały opodatkowane z zastosowaniem stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, 

przy czym przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub 

odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu). Jeżeli założeniem było wyliczanie 

hipotetycznego CIT dla podmiotu zagranicznego wg polskich przepisów, to należy uznać taki obowiązek 

za niemalże niewykonalny. Podmioty – nawet jak są powiązane – nie mają takiej wiedzy detalicznej 

o specyficznych regulacjach prawnych innych krajów, żeby móc prawidłowo zaklasyfikować wszystkie 

przychody/ koszty. Taki obowiązek jest nadmiernym obowiązkiem podatkowym vs. korzyści. Co więcej 

w wielu przypadkach podmioty będą musiały dokonać takiego wyliczenia chociażby tylko dla potrzeb 

obrony kosztów, choć nie ma szans na spełnienie tego warunku, który spowodowałby ograniczenia 

w uwzględnianiu pewnych wydatków jako koszty uzyskania przychodu, a nie dla celów wyłączenia 

z kosztów.  

Brzmienie przepisu w formie „koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu 

powiązanego (..) jeżeli faktycznie zapłacony podatek przez ten podmiot powiązany (...) jest niższy niż 25% 

niż kwota podatku dochodowego” powoduje jego niewykonalność w praktyce. Polski podatnik nie ma 

rzeczywistej możliwości obiektywnego ustalenia kosztów poniesionych pośrednio na rzecz podmiotu 

powiązanego. Co więcej, może nie mieć możliwości ustalenia „pośredniego” odbiorcy, co tym bardziej 

uniemożliwia wyliczenie ww. hipotetycznego CIT.  



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Może w praktyce się okazać, że podatek od przerzuconych dochodów wystąpi nawet w sytuacji, gdy 

opodatkowanie podmiotu, który jest faktycznym odbiorcą płatności, jest wyższe w Polsce w przypadku 

gdy bezpośredni odbiorca dokonuje dalszych płatności do innego podmiotu powiązanego, który ma 

siedzibę w kraju o wyższych stawkach podatkowych niż w Polsce. 

Mając na uwadze powyższe postulujemy całkowitą rezygnację z tej regulacji i wykreślenie omawianego 

przepisu z ustawy. 

 

14. Podatek od dywidend wypłacanych przez emitentów będących spółkami publicznymi  

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 26 ustawy o CIT (odpowiednie uregulowania znajdują się 

również w art. 41 znowelizowanej ustawy o PIT), podmiot prowadzący rachunki papierów 

wartościowych albo rachunki zbiorcze, jako tzw. techniczny płatnik podatku zobligowany jest począwszy 

od 2022 r. do stosowania mechanizmu „pay and refund” m.in. dla płatności dywidend  przekazywanych 

podmiotom zagranicznym w odniesieniu do papierów wartościowych ewidencjonowanych na 

prowadzonych przez niego rachunkach. Mechanizm ten dotyczy wypłat przekraczających wartość 2 mln 

zł w sytuacji, w której emitent (a nie podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych) jest 

podmiotem powiązanym z zagranicznym akcjonariuszem. 

Jednocześnie przewidziany ustawą mechanizm przekazywania i monitorowania informacji o wartości 

wypłat oraz fakcie istnienia powiązań pomiędzy emitentem papieru a jego akcjonariuszem został opisany 

w przepisach ustawy bez uwzględnienia realiów rynku kapitałowego - w szczególności skali, istniejącego 

trybu komunikacji - pomimo jego obwarowania sankcjami karnymi. W praktyce obowiązki nałożone 

w art. 26 ust. 2ca oraz ust. 2ed ustawy o CIT należy uznać w obecnym kształcie za niemożliwe do 

rzetelnego wypełnienia tak przez emitenta, jak i płatnika.  

Dodatkowo norma wynikająca z art. 26 ust. 2l ustawy o CIT nakazuje domniemywać, że kwota wypłat 

przekroczyła 2 mln zł, jeżeli nie można ustalić wysokości należności wypłacanych na rzecz tego samego 

podatnika. W konsekwencji założenie o konieczności użycia mechanizmu „pay and refund” musi być 

stosowane przez płatnika technicznego zawsze – nie może on bowiem w żadnym przypadku obiektywnie 

ustalić, czy płatności dokonywane pomiędzy emitentem, a danym podatnikiem przekraczają 2 mln zł, 

a tym samym czyniąc chociażby za dość należytej staranności, powinien zachować szczególną 

ostrożność.  

W kolejnym kroku zauważyć należy, że we wskazanej sytuacji jedynym dopuszczalnym mechanizmem 

zastosowania przez płatnika wynikającej z prawa międzynawowego właściwej stawki podatku lub 

możliwości nie pobrania tego podatku będzie możliwe w tylko w 2 sytuacjach: 

1) płatnik będzie dysponował tzw. opinią o stosowaniu preferencji (której tryby wydawania nie został 

dotąd sprecyzowany i przy 6 miesięcznym okresie oczekiwania trudno zakładać. że będzie miała 

zastosowanie do wypłat w 2022 r.)  



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

2) zarząd płatnika (a nie emitenta papieru wartościowego) zdecyduje się na złożenie obwarowanego 

osobistymi sankcjami oświadczenia, o który mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o CIT. 

Powyższe oznacza, że w praktyce w odniesieniu do wypłat dywidend polskich spółek publicznych nie 

będą mogły być stosowane stawki wynikające z obowiązujących regulacji międzynarodowych. 

W konsekwencji z jednej strony wpłynie to na znaczący wzrost wolumenów wniosków nadpłatowych 

kierowanych przez zagranicznych akcjonariuszy do polskich organów podatkowych z drugiej na 

postrzeganie polskiego rynku kapitałowego oraz atrakcyjności inwestycji w spółki publiczne.  

W naszej ocenie regulacje we wskazanym zakresie wymagają ponownego i konstrukcyjnego 

przemyślenia ich kształtu, w tym w szczególności kwestii odpowiedzialności poszczególnych 

uczestników procesu oraz wymaganych mechanizmów komunikacji między nimi. W obecnym kształcie 

ich modyfikacja wymaga zaangażowania w konsultacje zarówno organizacji zrzeszających emitentów 

giełdowych, podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych jak i Giełdy Papierów 

Wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów wartościowych. W naszej ocenie do tego czasu 

przewidziany ustawą o CIT mechanizm poboru podatku dochodowego dla wypłat dywidend spółek 

publicznych powinien zostać całkowicie zwieszony. 

 

15. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów finansowania dłużnego przy transakcjach 

kapitałowych - art. 16 pkt 13f 

Zgodnie z dodanym art. 16 pkt 13f ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów 

finansowania dłużnego przy transakcjach kapitałowych – np. nabycia udziałów lub akcji. 

Wprowadzona zmiana została uzasadniona tym, że przepis ma przeciwdziałać sytuacjom obniżenia 

dochodu podatkowego w ramach grupy podmiotów powiązanych na skutek przekształcenia 

finansowania dłużnego w finansowanie własne. Działanie to polega na zaciągnięciu przez podatnika 

pożyczki od podmiotu powiązanego, która następnie jest zmieniana na transakcję kapitałową (np. wkład 

pieniężny do innej spółki). W ten sposób dochodzi do erozji podstawy opodatkowania w ramach grupy 

kapitałowej na poziomie podatnika uzyskującego finansowanie długiem, który dokonuje jego konwersji 

na kapitał. Odsetki od finansowania długiem pomniejszają jego dochód i jednocześnie podatnik nie 

wykazuje z tego tytułu przychodu na skutek przekwalifikowania na finansowanie kapitałem. W skali 

grupy kapitałowej w wyniku takich transakcji wartość zadłużenia względem podmiotów 

niepowiązanych (zewnętrznych) nie wzrasta, ponieważ zmianie ulega wyłącznie wewnątrzgrupowy 

stosunek proporcji długu do kapitału. 

Odnosząc się do uzasadnienia tej zmiany należy pamiętać, że transakcja taka jest przychodem po stronie 

udzielającego finansowanie i płaci on podatek. Byłoby to ewentualnym kosztem ze źródła kapitałowego, 

skoro dotyczy przeznaczenia pożyczki na transakcje kapitałowe. Dodatkowo nie stanowi to kosztu 

nabycia np. akcji lub udziałów w momencie ich sprzedaży.  

Skutkuje to tym, że zamiast przeciwdziałania rzekomej erozji podstawy opodatkowania jest to 

dodatkowy koszt finansowania długiem zakupu akcji/ udziałów, jeśli finansowanie to jest pozyskiwane 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

w ramach grupy – natomiast w przypadku finansowania zewnętrznego już nie. W przypadku kiedy cena 

transakcji jest rynkowa i nie pozwala się tworzyć podmiotów finansowych w grupie, dochodzi do 

zaburzenia konkurencji wobec podmiotów trzecich. Jeżeli nawet jakby przyjąć taką logikę, to poniesiony 

koszt powinien być co najwyżej odroczony i stanowić koszt nabycia tych udziałów w przypadku ich 

zbycia. 

Jeśli działanie podatnika nie miałoby celu gospodarczego tylko było podejmowane w celu uniknięcia 

opodatkowania, może zostać zakwestionowane przy zastosowaniu ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania. Wprowadzenie takiego przepisu może mogłoby być uzasadnione jako uszczelnianie 

jeśli nie było klauzuli GAAR i zasad dotyczących TP. A tak służy zwiększeniu atrakcyjności kapitału obcego 

i de facto zwiększeniu kosztu kapitału obcego, ponieważ pożyczka od podmiotu powiązanego na 

zasadach rynkowych jest droższa o podatek, z powodu braku możliwości zaliczenia  odsetek do kosztów 

uzyskania przychodów oraz koniczność zapłaty podatku po stronie pożyczkodawcy.  

Proponowana regulacja jest więc nieproporcjonalna w stosunku do celu, który został wskazany 

w uzasadnieniu. W praktyce narusza ona wręcz przewidzianą w ustawie o CIT zasadę, zgodnie z którą 

przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód. Wprowadzenie arbitralnego 

zakazu odliczania kosztów finansowania dłużnego dla niektórych podmiotów będzie oznaczać 

częściowe opodatkowanie osiąganego przez nich przychodu podatkowego (a nie dochodu), z uwagi na 

brak możliwości obniżenia kwoty przychodu o poniesiony koszt. W związku z tym, postulujemy 

o uchylenie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 13f.  

 

II. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH  

1. Postulat o dodanie w ustawie możliwości rezygnacji przez pracownika korzystania z odroczenia 

nadwyżki zaliczki. Obecnie przepis mówi tylko o takiej możliwość przysługującej dla 

pracowników, którzy nie korzystają z ulgi podatkowej (PIT-2). 

2. Doprecyzowanie w ustawie mechanizmu obliczania przez pracodawcę ulgi dla klasy średniej. 

Z przewodnika Ministerstwa Finansów wynika, że pracodawcy mają sprawdzać narastająco 

przychody pracownika i w momencie, kiedy przekroczą one 133 692 zł, nie należy stosować ulgi 

dla klasy średniej. Taki obowiązek nie wynika wprost z przepisów. 

3. Obecnie trwa proces dostosowania systemów płacowych w zakresie poprawnego obliczania 

zaliczek na podatek w przypadku wystąpienia u jednego pracownika kilku wypłat w ciągu 

miesiąca (dodatkowe wypłaty poza główną listą płac). Problemem jest zastosowanie 

narastającego sumowania wynagrodzeń w celu poprawnego stosowania ulgi dla klasy średniej - 

co wiąże się z koniecznością dokonania obszernych i skomplikowanych modyfikacji 

mechanizmów w systemie płacowym. Trudności związane z wdrożeniem wpływają na 

ograniczenie pracodawcom możliwości poprawnego dokonywania dodatkowych wypłat w ciągu 

miesiąca, w tym wypłat, które powinny zostać dokonane niezwłocznie (regulowanych 

przepisami prawa np. Ustanie stosunku pracy, decyzje ZUS, PIP oraz wyroki Sądowe). 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

4. Na ten moment nie ma możliwości wykonania przepisów wynikających z rozporządzenia 

Ministerstwa Finansów z 7 stycznia 2022 – w sprawie przedłużenia terminów poboru 

i przekazania zaliczek na podatek dochodowy (DZ. U. 2022, POZ. 28). Rozporządzenie wymaga 

od pracodawców wykonywania równoległych wyliczeń zaliczek podatkowych według zasad 

obowiązujących na dzień 31.12.2021 r. oraz według tzw. Nowego Ładu. Wiąże się to 

z koniecznością wykonywania podwójnych list płac dla jednego pracownika, a co za tym idzie 

utrzymywania dwóch różnych systemów/ algorytmów płacowych.  

 

III. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 

1. Grupy VAT  

Postulujemy: 

a) uchylenie przepisów dotyczących ustalenia odrębnych współczynników odliczenia podatku 

naliczonego dla każdego członka grupy (art. 90 ust. 10c ustawy o VAT), ponieważ przyjęta 

formuła ogranicza jedną z oczywistych korzyści utworzenia grupy. 

b) Zmianę przepisu, zgodnie z którym Grupa VAT traci status podatnika z chwilą, w której przesłanki 

dla istnienia Grupy przestają być spełniane. O ile bowiem zasadność takiego obowiązku w ujęciu 

abstrakcyjnym jest oczywista, o tyle kształt przepisów stwarza ryzyko, że - zważywszy na pewien 

brak precyzji w określeniu charakteru wymaganych powiązań między członkami Grupy - uznanie 

przez organ podatkowy, że w jego ocenie powiązania nie są spełnione, nie są wystarczające 

i mogą skutkować utratą tego statusu ex tunc. To zaś oznacza, że w razie takiej decyzji organu, 

zgodnie z którą np. 2 lata wcześniej powiązania (czasowo lub trwale) przestały istnieć (lub 

w ocenie organu przestały być wystarczające) konsekwencje byłyby po prostu dramatyczne - 

zarówno dla członków Grupy jak i dla ich kontrahentów. Stąd wydaje się, że o ile świadome 

wprowadzenie organów w błąd poprzez stworzenie Grupy w sytuacji, w której warunki nie 

zostały spełnione może zostać poddane  sankcji/ karze (przy zachowaniu uprawnienia 

kontrahentów działających w dobrej wierze do odliczenia podatku naliczonego z faktu 

wystawionych przez Grupę) o tyle w przypadku, gdy ewentualne stwierdzenie zmiany sytuacji w 

Grupie a w konsekwencji niespełnienie warunków dla dalszego działania jako Grupa powinna 

skutkować utratą statusu Grupy jako podatnika ex nunc  - czyli z chwilą gdy decyzja w tej mierze 

stała się ostateczna lub od początku drugiego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym decyzja stała się ostateczna. 

c) Zasadne wydaje się stworzenie możliwości przekazania przez podatki.gov.pl VAT-R dla grupy 

VAT wraz z umową w postaci elektronicznej, przynajmniej gdy umowa o utworzeniu grupy VAT 

jest zawarta w formie elektronicznej z podpisami kwalifikowanymi. 

d) Odliczanie VAT naliczonego od nabyć towarów i usług wykorzystywanych do dostaw towarów 

i świadczenia usług przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej grupy. Na stronie 184 

uzasadnienia projektu ustawy (druk sejmowy nr 1532) projektodawca zawarł informację: 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

„Dopiero w przypadku zakupów dla których nie istnieje możliwość ich przypisania do 

konkretnego członka grupy VAT zastosowana będzie proporcja ustalona dla całej grupy – dotyczy 

to również zakupów służących czynnościom realizowanym wewnątrz grupy VAT”. Niestety ta 

fundamentalna kwestia z punktu widzenia analizy finansowej opłacalności tworzenia grup VAT 

dla przedsiębiorców nie znajduje odzwierciedlenia w treści przepisów art. 90 ust. 10c-10g 

znowelizowanej ustawy o VAT, w których powinna ta zasada być odzwierciedlona. Z tego 

względu rekomendujemy nadanie następującego brzmienia ust. 10d w art. 90 (pogrubiona 

czcionką dodany fragment): 

10d. W przypadku gdy grupa VAT dokonuje nabyć towarów lub usług, które są wykorzystywane 

do wykonywania czynności, o których mowa w art. 8c ust. 1 albo są wykorzystywane przez tę 

grupę do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku 

naliczonego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, oraz nie jest 

możliwe przyporządkowanie tych czynności do poszczególnych członków grupy VAT, grupa ta 

jest obowiązana do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z tymi 

czynnościami, w stosunku do których przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego w sposób określony w ust. 1. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części 

kwot, o których mowa w zdaniu pierwszym, grupa VAT jest obowiązana do ustalenia proporcji, 

o której mowa w ust. 2. Proporcja, o której mowa w zdaniu drugim, jest wyliczana szacunkowo 

według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu. Przepisy 

ust. 3–6 i 8–10, art. 90a, art. 90b oraz art. 91 ust. 1–9 stosuje się odpowiednio. 

e) Przemieszczanie środków między rachunkami VAT członków grupy VAT. Jak wskazywaliśmy 

w ramach konsultacji społecznych do projektu ustawy, ważną kwestią operacyjną w przypadku 

grup VAT jest możliwość przemieszczania środków pomiędzy rachunkami VAT członków grupy 

VAT w związku z regulowaniem zobowiązań w podatku VAT. Należy mieć na względzie, że 

płatności podatku VAT do urzędu skarbowego następować będzie z rachunku rozliczeniowego 

przedstawiciela grupy VAT. Zobowiązanie w podatku VAT będzie z kolei sumą obrotu wszystkich 

członków grupy VAT. W rezultacie jedynie środki na rachunku VAT przedstawiciela będą 

obciążone, a pozostałych członków grupy VAT nie. Zważywszy, że członkowie grupy VAT będą 

musieli wzajemnie się rozliczać i księgować przemieszczenia środków pieniężnych od członków 

grupy VAT do przedstawiciela jako płatnika podatku VAT za wszystkich członków grupy 

niezbędne jest umożliwienie przemieszczania środków z rachunku VAT, tak aby nie doprowadzić 

do powstania nadmiernych osadów na rachunkach VAT członków grupy VAT, co powodowałoby 

z kolei ich problemy z płynnością finansową. Z tego względu proponujemy zmiany do art. 62b 

ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 6 ustawy – Prawo bankowe poprzez dodanie przypadku uznawania 

i obciążania rachunków VAT środkami z rachunków VAT innych członków grupy VAT w związku 

z rozliczaniem zobowiązań w podatku VAT tej grupy. 

f) Fakturowanie i księgowanie przychodów i kosztów/należności i zobowiązań wynikających 

z faktur sprzedażowych i zakupowych. Zważywszy na planowane obligatoryjne korzystanie przez 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

podatników VAT z systemu KSeF fundamentalną kwestią operacyjną jest zapewnienie 

możliwości księgowania faktur wystawianych na i przez członków grupy VAT. Zwracamy uwagę 

na to, że faktury wystawiane na rzecz grupy VAT jak i przez grupę VAT dotyczyć będą zobowiązań 

i należności członków grupy VAT jako osób prawnych i stron umów handlowych ze swoimi 

kontrahentami. Jeżeli zatem kontrahent dokona na rzecz członka grupy VAT dostawy towarów/ 

świadczenia usługi, to fakturę wystawioną na grupę VAT, będzie musiał ująć w swoich księgach 

rachunkowych (tj. spłata zobowiązania na koncie bilansowym/ rozrachunkowym, ujęcie kosztu 

na koncie wynikowym) członek grupy VAT, której dotyczy transakcja. Analogicznie w sytuacji 

odwrotnej jeśli kontrahent będzie nabywcą towaru/ usługi, to musi wiedzieć której transakcji, 

z którym członkiem grupy VAT, dotyczyć będzie dokonywana przez niego płatność za fakturę. 

Z tego względu postulujemy: 

− albo zmianę koncepcji (na wzór innych państw i rozwiązania jak z podatkową grupą 

kapitałową dla celów CIT), tj. że faktury są nadal wystawiane przez i na członków grupy 

VAT, a grupa VAT „pojawia się” dopiero na poziomie miesięcznych rozliczeń VAT 

(JPK_V7M); 

− albo poprzez zmiany w schemie FA_VAT i wprowadzanie oprócz danych grupy VAT jako 

podatnika VAT przynajmniej możliwości podawania nazwy i NIP członka grupy VAT, tak 

aby umożliwić właściwe zaksięgowanie faktur wystawianych przez i na rzecz członków 

grupy VAT (takie dodatkowe pola byłyby do wykorzystania także w przypadku jednostek 

samorządu terytorialnego i ich zakładów budżetowych, które dla celów VAT nie są 

podatnikami i posługują się NIP JST, np. danej gminy). 

Aktualnie przyjęte rozwiązania istotnie komplikują operacyjne wdrożenie i rozliczanie 

zobowiązań i należności członków grupy VAT jak również ich kontrahentów. 

 

2. Opcja opodatkowania VAT usług finansowych  

a) Postulujemy doprecyzowanie, że wybór opcji dotyczy też konsekwencji dla usług, dla których 

miejscem świadczenia jest miejsce siedziby nabywcy (inne niż Polska) - zwłaszcza jeśli miejscem 

tym jest inne państwo członkowskie UE. 

b) Zasadne jest także wprowadzenie możliwości elektronicznego złożenia zawiadomienia 

o wyborze opodatkowania usług finansowych w formie elektronicznej – art. 43 ust. 22 mówi 

o pisemnym zawiadomieniu, skreślić „pisemnym” i dodać taką usługę na podatki.gov.pl, 

 

3. Krajowy System e-faktur 

Otrzymujemy sygnały o występowaniu dużych problemów w prawidłowym wdrażaniu KSeF. Brakuje 

instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Finansów z wyszczególnieniem listy pól obowiązkowych w 

schemie, co powoduje trudności w ocenie, które należy wypełniać, a które są fakultatywne.  



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

 

Wzorem dla mogłaby być schema dla EMCS/ e-DD (dot. towarów akcyzowe).   

https://www.podatki.gov.pl/akcyza/system-przemieszczania-oraz-nadzoru-wyrobow-

akcyzowych/specyfikacja/ 

 

W poniższym przykładzie – w kolumnie:  

a) C jasno opisana nazwa techniczna pola i co się w nim powinno znaleźć  

b) D i E jest jasno opisane, kiedy jakie pole jest obowiązkowe/ fakultatywne.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo na stronie Ministerstwa Finansów była zamieszczona specyfikacja xsd faktur 

ustrukturyzowanych w języku angielskim, jednak obecnie nie jest dostępna. Obecnie publikowane 

schemy nie są opatrzone żadnym komentarzem, co powoduje, że trzeba od zera przechodzić przez 

schemę, która i tak jest trudna do odczytania. 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.podatki.gov.pl%2Fakcyza%2Fsystem-przemieszczania-oraz-nadzoru-wyrobow-akcyzowych%2Fspecyfikacja%2F&data=04%7C01%7Cizabela.harasimuk%40asahibeer.pl%7C29719433b721448e243108d9db3d1336%7C7ef011f8898a4d0182329087b2c2abaf%7C0%7C0%7C637781877619889526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8nOU50ifyLVGrQdpB42T4BwsnSBDTt%2B3gJpiH%2BBqbnE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.podatki.gov.pl%2Fakcyza%2Fsystem-przemieszczania-oraz-nadzoru-wyrobow-akcyzowych%2Fspecyfikacja%2F&data=04%7C01%7Cizabela.harasimuk%40asahibeer.pl%7C29719433b721448e243108d9db3d1336%7C7ef011f8898a4d0182329087b2c2abaf%7C0%7C0%7C637781877619889526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8nOU50ifyLVGrQdpB42T4BwsnSBDTt%2B3gJpiH%2BBqbnE%3D&reserved=0


                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

IV. Pozostałe uwagi  

1. obowiązek elektronicznego wysyłania: 

− dokumentacji dla cen transferowych od 2022 r. (art. 11k ust. 1 ustawy o CIT), 

− dokumentacji pod rozliczenie CIT od 2023 r. (art. 9 ust. 1c ustawy o CIT w brzmieniu od 1 

stycznia 2023 r.). 

Postulujemy o możliwie szybkie udostępnienie schem/ informacji, jak takie elektroniczne dokumenty 

mają wyglądać. Pomimo, że dokumentacja pod rozliczenia CIT dotyczyć będzie rozliczenia za 2023 r., już 

obecnie konieczne jest rozpoczęcie prac nad właściwym przygotowaniem systemów.  

 

2. Wnioskujemy o jak najszybsze opublikowanie finalnych Objaśnień do przepisów dot. WHT: 

− za okresy 2019 – 2021 (obecnie są tylko Objaśnienia w wersji roboczej – co nie gwarantuje 

żadnej ochrony prawnej dla podmiotów, które by się powoływały na ten dokument) oraz 

− za okres od 2022 r. 

 

 

Konfederacja Lewiatan 

KL/36/20/PP/2022 

 


