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Zmiany w CIT i PIT w 2015 r.

Dnia 4 wrzeœnia 2014 r. Sejm przekaza³ Prezydentowi do podpisu ustawê z dnia 29 sierpnia 2014 r. o 
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana: ustaw¹ nowelizuj¹c¹).

Ustawa nowelizuj¹ca przewiduje rewolucyjne zmiany m.in. w zakresie:

1) Wprowadzenia przepisów dotycz¹cych zasad i warunków opodatkowania dochodów 
zagranicznych spó³ek kontrolowanych.

2) Wy³¹czenia prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku, w przypadku wyp³at dywidend i 
innych dochodów (przychodów) z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych podlegaj¹cych 
odliczeniu w spó³ce wyp³acaj¹cej.

3) Jednoznacznego wskazania sposobu okreœlenia wartoœci przychodów i kosztów œwiadczeñ w 
naturze.

4) Zmiany przepisów w zakresie niedostatecznej kapitalizacji.

5) Doprecyzowania przepisów dotycz¹cych cen transferowych i dokumentacji podatkowej z nimi 
zwi¹zanej.

6) Ujednolicenia przepisów PIT i CIT w zakresie dotycz¹cym p³atników zrycza³towanego podatku od 
dywidend i innych przychodów z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych.

7) Doprecyzowanie przepisów ustawy PIT i CIT w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania 
przychodów w przypadku umorzenia udzia³ów (akcji) otrzymanych w wyniku wymiany udzia³ów 
(akcji). 

8) Wprowadzenie zwolnienia wynagrodzenia za ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u.

9) Wykonanie zalecenia zawartego w postanowieniu Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 29 marca 
2013 r. (sygn. akt S 2/13) dotycz¹cego zakresu zwolnienia zwartego w pkt 3 w art. 21 ust. 1 ustawy 
PIT.

?



Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Nowelizacja UoCIT i UoPIT w 2015 r.

- opis zmian i praktyczna ocena skutków 

• Opodatkowanie dochodów kontrolowanych spó³ek zagranicznych (CFC).

? Termin wejœcia w ¿ycie przedmiotowej zmiany.

UWAGA – Przedmiotowa zmiana wejdzie w ¿ycie w terminie od pierwszego dnia 4 miesi¹ca 
nastêpuj¹cego po miesi¹cu og³oszenia ustawy nowelizuj¹cej w Dzienniku Ustaw!

?     Istota omawianej zmiany.

Regulacja CFC jest mechanizmem s³u¿¹cym zwalczaniu nadu¿yæ podatkowych wystêpuj¹cych w 
stosunkach miêdzy podmiotami powi¹zanymi. 

Istot¹ tego rozwi¹zania sprowadza siê do obowi¹zku uwzglêdnienia w podstawie opodatkowania rezydenta 
krajowego (osoby fizycznej lub podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów 
kontrolowanych podmiotów zagranicznych maj¹cych siedzibê lub zarz¹d w kraju o ni¿szym ni¿ 
obowi¹zuj¹cy w pañstwie rezydencji podmiotu dominuj¹cego poziomie opodatkowania.

Ustawa nowelizuj¹ca wprowadza na³o¿enie na polskich rezydentów obowi¹zku wykazania w odrêbnym 
zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych spó³ek kontrolowanych i opodatkowania ich 19% stawk¹ 
podatku.

Tak obliczony podatek bêdzie podlegaæ obni¿eniu o kwotê podatku uiszczon¹ przez zagraniczn¹ spó³kê 
kontrolowan¹ w pañstwie jej rezydencji od dochodu podlegaj¹cego opodatkowaniu w Polsce.
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             wPrzyk³ad.

Polska Spó³ka A posiada 100 % udzia³ów w zagranicznej Spó³ce B przez okres 12 miesiêcy. Spó³ka B 
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 100.000,00 z³. który w pañstwie Spó³ki B jest opodatkowany 5 % stawk¹ 
podatku dochodowego. Ile wynosi podatek od dochodów zagranicznej spó³ki kontrolowanej?

19 % - stawka podatku CIT w Polsce
5 % - stawka podatku CIT w pañstwie Spó³ki B

19 % x 100.000,00 = 19.000,00 – tyle wynosi³by podatek CIT, gdyby dochód Spó³ki B by³by opodatkowany 
w Polsce

5 % x 100.000,00 = 5.000,00 – tyle wynosi podatek CIT w pañstwie Spó³ki B

19.000,00 – 5.000,00 = 14.000,00 – tyle wynosi podatek od dochodów zagranicznej spó³ki kontrolowanej

             

             wPrzyk³ad.

Polska Spó³ka A posiada 50 % udzia³ów w zagranicznej Spó³ce B przez okres 12 miesiêcy. Spó³ka B 
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 100.000,00 z³. który w pañstwie Spó³ki B jest opodatkowany 5 % stawk¹ 
podatku dochodowego. Ile wynosi podatek od dochodów zagranicznej spó³ki kontrolowanej?

19 % - stawka podatku CIT w Polsce
5 % - stawka podatku CIT w pañstwie Spó³ki B

100.000,00 x 50 % = 50.000,00 – tyle wynosi udzia³ Spó³ki A w dochodzie Spó³ki B

19 % x 50.000,00 = 9.500,00 – tyle wynosi³by podatek CIT, gdyby dochód Spó³ki B by³by opodatkowany w 
Polsce

5 % x 50.000,00 = 2.500,00 – tyle wynosi kwota podatku CIT od dochodu Spó³ki B w stosunku do udzia³ów 
w niej Spó³ki A

9.500,00 – 2.500,00 = 7.000,00 – tyle wynosi podatek od dochodów zagranicznej spó³ki kontrolowanej 
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UWAGA – nowa definicja zagranicznej spó³ki kontrolowanej! 

Zgodnie z wprowadzonym ustaw¹ nowelizuj¹c¹ art. 24a ust. 3UoCIT, zagraniczna spó³ka kontrolowana to:

1) Zagraniczna spó³ka maj¹ca siedzibê lub zarz¹d na terytorium lub w kraju wymienionym w 
rozporz¹dzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 (tzw. kraje i terytoria stosuj¹ce szkodliw¹ 
konkurencjê podatkow¹) albo

2)   Zagraniczna spó³ka maj¹ca siedzibê lub zarz¹d na terytorium pañstwa innego ni¿ wskazane w pkt 1, 
z którym:

a)  Rzeczpospolita Polska nie zawar³a umowy miêdzynarodowej, w szczególnoœci umowy o 
unikaniu podwójnego opodatkowania, albo

b)  Unia Europejska nie zawar³a umowy miêdzynarodowej

– stanowi¹cej podstawê do uzyskania od organów podatkowych tego pañstwa informacji 
podatkowych, albo

3)   zagraniczna spó³ka spe³niaj¹ca ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:

a)  w spó³ce tej podatnik posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy ni¿ 30 dni, bezpoœrednio
     lub poœrednio, co najmniej 25% udzia³ów w kapitale lub 25% praw g³osu w organach
     kontrolnych lub stanowi¹cych lub 25% udzia³ów zwi¹zanych z prawem do uczestnictwa w
     zyskach,

b) co najmniej 50% przychodów tej spó³ki osi¹gniêtych w roku podatkowym, pochodzi z
     dywidend i innych przychodów z udzia³u w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia
     udzia³ów (akcji), wierzytelnoœci, odsetek i po¿ytków od wszelkiego rodzaju po¿yczek,
     porêczeñ i gwarancji, a tak¿e przychodów z praw autorskich, praw w³asnoœci przemys³owej, 
     tym z tytu³u zbycia tych praw, a tak¿e zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

c)  co najmniej jeden rodzaj przychodów, uzyskiwanych przez tê spó³kê, podlega w pañstwie jej
     siedziby lub zarz¹du opodatkowaniu wed³ug stawki podatku dochodowego obowi¹zuj¹cej w
   tym pañstwie ni¿szej, o co najmniej 25% od stawki podatku CIT, lub zwolnieniu lub 

wy³¹czeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym pañstwie, chyba, ¿e 
przychody te podlegaj¹ zwolnieniu od opodatkowania w pañstwie siedziby lub zarz¹du 
spó³ki je otrzymuj¹cej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 
listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania maj¹cego zastosowanie w 
przypadku spó³ek dominuj¹cych i spó³ek zale¿nych ró¿nych pañstw cz³onkowskich (Dz. 
Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z póŸn. zm.).

?
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?    Do kogo przedmiotowa regulacja ma zastosowanie?

Regulacja CFC ma zastosowanie do podatników, którzy sprawuj¹ kontrolê nad przynajmniej jedn¹ spó³k¹ 
spe³niaj¹c¹ przes³anki uznania jej za kontrolowan¹ spó³kê zagraniczn¹.

Przedmiotowa zmiana ma równie¿ zastosowanie do podatników prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 
poprzez po³o¿ony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak³ad tylko w przypadku, gdy 
dochody tego zak³adu nie s¹ uwzglêdnione przez podatnika w podstawie opodatkowania okreœlonej na 
zasadach ogólnych.

Powy¿sze oznacza, i¿ regulacja CFC nie bêdzie mia³a zastosowania, gdy podatnik osi¹gaj¹cy dochody 
poprzez zagraniczny zak³ad, uwzglêdni je w podstawie opodatkowania w celu opodatkowania ich w Polsce 
z równoczesnym zastosowaniem metody unikania podwójnego opodatkowania w postaci metody 
proporcjonalnego odliczenia podatku zap³aconego w pañstwie po³o¿enia zagranicznego zak³adu.

?    Warunki zastosowania regulacji CFC.

a)  Sprawowanie kontroli przez rezydenta nad spó³k¹ CFC.

Pierwszym warunkiem zastosowania regulacji CFC jest nieprzerwane posiadanie, przez okres nie krótszy 
ni¿ 30 dni, bezpoœrednio b¹dŸ poœrednio, co najmniej 25 % udzia³ów w kapitale lub 25 % praw g³osu w 
organach kontrolnych lub stanowi¹cych 25 % udzia³ów zwi¹zanych z prawem do uczestnictwa w zyskach 
zagranicznej spó³ki.

UWAGA – do wyliczenia wysokoœci „udzia³u poœredniego” zastosowanie znajduj¹ zasady ustalania 
udzia³u poœredniego stosowane na potrzeby przepisów o cenach transferowych.

b)  Zlokalizowanie spó³ki CFC w pañstwie stosuj¹cym ni¿sze opodatkowanie podatkiem dochodowym 
od osób prawnych.

Drugim warunkiem zastosowania regulacji CFC jest sytuacja, gdy ustawowa stawka podatku 
dochodowego (stawka nominalna) jest ni¿sza, o co najmniej 25 % od stawki krajowej lub w sytuacji, gdy 
osi¹gane zagraniczne przychody s¹ w pañstwie Ÿród³a zwolnione albo wy³¹czone z opodatkowania 
podatkiem dochodowym. 

             wPrzyk³ad

Stawka krajowa w Polce wynosi 19 %. Ni¿sze opodatkowanie wystêpuje, zatem, gdy w pañstwie, w którym 
zlokalizowana jest spó³ka, ustawowa stawka podatku dochodowego wynosi mniej, ni¿ 14,25 %.

       c) Uzyskiwanie przez spó³kê CFC dochodów o charakterze pasywnym.

Trzecim warunkiem zastosowania regulacji CFC jest sytuacja, gdy przychody pasywne (tj. przychody 
pochodz¹ce z dywidend i innych przychodów z udzia³u w zyskach osób prawnych, ze zbycia udzia³ów, ze 
zbycia akcji, wierzytelnoœci, odsetek i po¿ytków od wszelkiego rodzaju po¿yczek, porêczeñ i gwarancji, 
praw autorskich, praw w³asnoœci przemys³owej, zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych) 
stanowiæ bêd¹, co najmniej po³owê wszystkich przychodów spó³ki CFC w jej roku podatkowym.
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d)  Zwolnienia.

Ustawa nowelizuj¹ca przewiduje wprowadzenie minimalnego progu przychodów w kwocie 250.000,00 
euro (przeliczonego wg. kursu œredniego og³oszonego przez NBP na ostatni dzieñ poprzedniego roku 
podatkowego), poni¿ej którego przepisy CFC nie bêd¹ mia³y zastosowania oraz limitu 10 % 
dochodowoœci, powy¿ej którego bêdzie mia³a zastosowania niniejsza regulacja.

Ponadto w przypadku zagranicznych spó³ek kontrolowanych podlegaj¹cych opodatkowaniu od ca³oœci 
swoich dochodów w pañstwie cz³onkowskim UE lub w pañstwie nale¿¹cym do EOG regulacja CFC nie 
bêdzie mia³a zastosowania do takich spó³ek, o ile bêd¹ one prowadzi³y w pañstwie swojej rezydencji 
rzeczywist¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹

UWAGA – brak definicji w przepisach podatkowych pojêcia ,,rzeczywista dzia³alnoœæ gospodarcza” mo¿e 
powodowaæ liczne spory pomiêdzy podatnikami a organami skarbowymi.

W wprowadzonym ustaw¹ nowelizuj¹c¹ art. 24a ust 18 UoCIT, znajduje siê ocena czy zagraniczna spó³ka 
kontrolowana bêdzie uznawana za prowadz¹c¹ rzeczywist¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wówczas, gdy w 
szczególnoœci:

1) Zarejestrowanie zagranicznej spó³ki kontrolowanej bêdzie siê wi¹zaæ z istnieniem 
przedsiêbiorstwa wykonuj¹cego faktyczn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a wiêc spó³ka ta 
bêdzie posiada³a w³asny lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposa¿enie 
wykorzystywane w prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej;

2)  Zagraniczna spó³ka kontrolowana nie bêdzie tworzyæ struktury funkcjonuj¹cej w oderwaniu
      od przyczyn ekonomicznych;

3) Bêdzie istnia³a wspó³miernoœæ miêdzy zakresem dzia³alnoœci prowadzonej przez 
zagraniczn¹ spó³kê kontrolowan¹ a stopniem, w jakim spó³ka ta bêdzie faktycznie istnieæ 
pod wzglêdem lokalu, personelu i wyposa¿enia;

4) Zawierane porozumienia bêd¹ zgodne z 
rzeczywistoœci¹ gospodarcz¹, bêd¹ mia³y uzasadnienie gospodarcze i nie bêd¹ w sposób 
oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spó³ki;

5)  Zagraniczna spó³ka kontrolowana bêdzie samodzielnie wykonywa³a swoje podstawowe 
funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu w³asnych zasobów, w tym obecnych na miejscu 
osób zarz¹dzaj¹cych.

Rejestr zagranicznych spó³ek kontrolowanych.

UWAGA – Ustawa nowelizuj¹ca nak³ada na podatników obowi¹zek prowadzenia rejestru zagranicznych 
spó³ek kontrolowanych. Rejestr, podatnicy s¹ zobowi¹zani do udostêpniania w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania ¿¹dania, organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
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Ponadto, podatnicy bêd¹ zobowi¹zani po zakoñczeniu roku podatkowego (nie póŸniej, ni¿ przed up³ywem 
terminu do z³o¿enia zeznania o wysokoœci dochodu zagranicznej spó³ki kontrolowanej) do obowi¹zku 
zaewidencjonowania zdarzeñ zaistnia³ych w zagranicznej spó³ce kontrolowanej w odrêbnej ewidencji.

?                Komentarz do zmiany.

W zwi¹zku ze zmianami na obecnym etapie zasadnym jest przeprowadzenie analizy struktury grupy 
kapita³owej z perspektywy wystêpowania w grupie spó³ek o statusie zagranicznych spó³ek 
kontrolowanych w rozumieniu nowych przepisów (mo¿liwe trudnoœci w zaklasyfikowaniu podmiotu na 
potrzeby CFC wynikaj¹ce ze specyfiki zagranicznych podmiotów).

W przypadku identyfikacji takiego podmiotu w strukturze grupy nale¿y rozwa¿yæ koniecznoœæ zap³aty 
dodatkowego podatku, obowi¹zek prowadzenia rejestru i ewidencji oraz mo¿liwe problemy zwi¹zane z 
okreœleniem podstawy opodatkowania,

W zwi¹zku z powy¿szym, zasadne jest rozwa¿enie sposobów modyfikacji struktury grupy, które mog¹ 
doprowadziæ do ewentualnego zmniejszenia / wyeliminowania obci¹¿eñ fiskalnych i administracyjnych 
wynikaj¹cych z wprowadzonej regulacji.

Przedmiotowa zmiana ma niekorzystny charakter dla podatników, zwiêkszaj¹c ich obowi¹zki podatkowe 
poprzez opodatkowanie dochodów zagranicznych spó³ek kontrolowanych. Problematyczne w praktyce 
mo¿e okazaæ siê interpretowanie przez organy skarbowe warunków zastosowania regulacji CFC – m.in. 
sprawowanie kontroli przez rezydenta nad spó³k¹ CFC. Liczne spory pomiêdzy podatnikami a organami 
skarbowymi mo¿e równie¿ powodowaæ brak definicji w przepisach podatkowych pojêcia ,,rzeczywista 
dzia³alnoœæ gospodarcza”.
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? • Po¿yczka partycypacyjna.

? Termin wejœcia w ¿ycie przedmiotowej zmiany.

UWAGA – Przedmiotowa zmiana wejdzie w ¿ycie w terminie 30 dni od dnia og³oszenia ustawy 
nowelizuj¹cej w Dzienniku Ustaw!

? Dotychczasowa regulacja.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 UoCIT Zwalnia siê od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend 
oraz inne przychody z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych, z wyj¹tkiem dochodów uzyskiwanych 
przez komplementariusza z tytu³u udzia³u w zyskach spó³ki, je¿eli spe³nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce 
warunki:

1) wyp³acaj¹cym dywidendê oraz inne przychody z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych 
jest spó³ka maj¹ca siedzibê lub zarz¹d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) uzyskuj¹cym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytu³u udzia³u w 
zyskach osób prawnych, jest spó³ka podlegaj¹ca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 
ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwie cz³onkowskim Unii Europejskiej lub w innym 
pañstwie nale¿¹cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od ca³oœci swoich dochodów, bez wzglêdu na miejsce ich 
osi¹gania;

3) ww. spó³ka posiada bezpoœrednio nie mniej ni¿ 10% udzia³ów (akcji) w kapitale spó³ki, o 
której mowa w pkt 1;

4) ww. spó³ka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od ca³oœci 
swoich dochodów, bez wzglêdu na Ÿród³o ich osi¹gania.

? Istota zmiany.

Ustawa nowelizuj¹ca wprowadza dodatkowy warunek skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania 
dywidend i innych przychodów z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych.

Znowelizowany art. 20 ust. 16 UoCIT wskazuje, i¿ ww. zwolnienia nie stosuje siê do dywidend i innych 
dochodów (przychodów) z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych, w czêœci, w jakiej w pañstwie 
spó³ki, wyp³acone z tego tytu³u kwoty w jakiejkolwiek formie podlegaj¹ zaliczeniu do kosztów 
uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku spó³ki 
wyp³acaj¹cej. 

Zgodnie ze wprowadzonym art. 14a UoCIT w przypadku, gdy podatnik przez wykonanie œwiadczenia 
niepieniê¿nego reguluje w ca³oœci lub w czêœci zobowi¹zanie (w tym z tytu³u zaci¹gniêtej po¿yczki 
[kredytu], dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udzia³ów [akcji]) przychodem takiego 
podatnika jest wysokoœæ zobowi¹zania uregulowanego w nastêpstwie takiego œwiadczenia. 
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Je¿eli jednak wartoœæ rynkowa œwiadczenia niepieniê¿nego jest wy¿sza ni¿ wysokoœæ zobowi¹zania 
uregulowanego tym œwiadczeniem, przychód ten okreœla siê w wysokoœci wartoœci rynkowej œwiadczenia 
niepieniê¿nego. 

? Komentarz do zmiany.

Przedmiotowa zmiana ma s³u¿yæ wyeliminowaniu mo¿liwoœci “podwójnego nieopodatkowania” zysków, 
jakie spó³ki powi¹zane z siedzib¹ w pañstwie nale¿¹cym do EOG przekazuj¹ polskim rezydentom oraz jest 
podyktowana korzystn¹ dla podatnika lini¹ orzecznicz¹ s¹dów administracyjnych (m.in. wyrok NSA z dnia 
29 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 942/10).

Przedmiotowa zmiana ma niekorzystny dla podatników charakter, gdy¿ w œwietle obecnej linii 
orzecznictwa s¹dów administracyjnych, zyski spó³ek powi¹zanych opodatkowane s¹ tylko raz. Minister 
Finansów w uzasadnieniu do nowelizacji, wskaza³, i¿ zmiany dotycz¹ce tzw. po¿yczki partycypacyjnej 
maj¹ tylko i wy³¹cznie na celu zwiêkszenie wp³ywów bud¿etowych.

?
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? • Jednoznaczne wskazanie sposobu okreœlenia wartoœci przychodów i kosztów œwiadczeñ w 
   naturze.

? Termin wejœcia w ¿ycie przedmiotowej zmiany.

UWAGA – Przedmiotowa zmiana wejdzie w ¿ycie w terminie 30 dni od dnia og³oszenia ustawy 
nowelizuj¹cej w Dzienniku Ustaw!

? Istota zmiany.

Ustawa nowelizuj¹ca doprecyzowuje wysokoœæ oraz moment powstania przychodów i kosztów po stronie 
podatnika wykonuj¹cego (tytu³em sp³aty ci¹¿¹cego na nim zobowi¹zania) œwiadczenie niepieniê¿ne 
(rzeczowe) na rzecz kontrahenta, jak równie¿ okreœla zasady ustalania wartoœci otrzymanych przez drug¹ 
stronê transakcji sk³adników maj¹tku, jak¹ podmiot ten mo¿e uwzglêdniæ w swoich kosztach uzyskania 
przychodów w przypadku odp³atnego zbycia przedmiotu œwiadczenia. 

Przychód w wyniku zmian bêdzie siê okreœlaæ w wysokoœci zobowi¹zania uregulowanego w nastêpstwie 
takiego œwiadczenia, a je¿eli wartoœæ rynkowa œwiadczenia niepieniê¿nego bêdzie wy¿sza ni¿ wysokoœæ 
zobowi¹zania uregulowanego tym œwiadczeniem, przychód okreœlaæ siê bêdzie w wysokoœci wartoœci 
rynkowej œwiadczenia niepieniê¿nego.

W przypadku odp³atnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodp³atnie b¹dŸ czêœciowo odp³atnie, a 
tak¿e innych nieodp³atnych lub czêœciowo odp³atnych œwiadczeñ oraz w przypadku odp³atnego zbycia 
rzeczy, praw lub innych œwiadczeñ bêd¹cych przedmiotem wykonania œwiadczenia niepieniê¿nego, 
kosztem uzyskania przychodów z ich odp³atnego zbycia, z uwzglêdnieniem aktualizacji bêdzie 
odpowiednio:

a) Wartoœæ przychodu okreœlonego na podstawie art. 12 ust. 5 i 6 UoCIT albo

b) Wartoœæ przychodu okreœlonego na podstawie art. 12 ust. 5a i 6a UoCIT powiêkszona o wydatki na 
nabycie czêœciowo odp³atnych rzeczy lub praw albo innych œwiadczeñ, albo

c) Równowartoœæ wierzytelnoœci (nale¿noœci) uregulowanej przez wykonanie œwiadczenia 
niepieniê¿nego (w naturze), pomniejszonej o naliczony w zwi¹zku z przekazaniem tego 
œwiadczenia niepieniê¿nego podatek od towarów i us³ug

– pomniejszona o sumê odpisów amortyzacyjnych
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Komentarz do zmiany.

Przyczyn¹ przedmiotowej zmiany jest niejednolita linia orzecznicza s¹dów administracyjnych w sprawach 
dotycz¹cych m.in. skutków podatkowych wystêpuj¹cych po stronie spó³ki w zwi¹zku z regulowaniem w 
formie rzeczowej zobowi¹zañ wobec wspólnika z tytu³u nale¿nej dywidendy, umorzenia udzia³ów, 
likwidacji spó³ki.

Jedna linia orzecznicza wskazuje, i¿ w przypadku wyp³aty dywidendy forma wyp³acanej dywidendy 
(pieniê¿na lub niepieniê¿na) pozostaje bez wp³ywu na skutki podatkowe, jakie po stronie spó³ki 
wyp³acaj¹cej wyst¹pi¹ w nastêpstwie przekazania tych œwiadczeñ. Oznacza to, ¿e zarówno w przypadku 
dywidendy wyp³acanej w formie pieniê¿nej, jak i niepieniê¿nej, nie mo¿na zdaniem s¹dów uznaæ, ¿e po 
stronie spó³ki wyp³acaj¹cej dywidendê powstanie jakiekolwiek przysporzenie, a rozró¿nianie skutków 

1podatkowych w zale¿noœci od formy wyp³aty œwiadczenia jest nieuprawnione .

Druga linia orzecznicza potwierdza s³usznoœæ stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe co do 
zrównania wyp³aty dywidendy rzeczowej, wyp³aty wynagrodzenia z tytu³u umorzenia udzia³ów (akcji) 
oraz innych zdarzeñ opartych na cywilistycznej koncepcji datio in solutum z odp³atnym zbyciem rzeczy lub 

2praw maj¹tkowych .

Jednoznaczne wskazanie sposobu okreœlenia wartoœci przychodów i kosztów œwiadczeñ w naturze przez 
ustawodawcê wp³ywa niekorzystnie na sytuacje podatnika, gdy¿ w œwietle obecnie obowi¹zuj¹cych 
przepisów podczas wyp³aty dywidendy, forma wyp³acanej dywidendy pozostaje bez wp³ywu na skutki 
podatkowe dla spó³ki wyp³acaj¹cej. Po wejœciu w ¿ycie przepisów, taka wyp³ata zrównana bêdzie z 
odp³atnym zbyciem rzeczy lub praw maj¹tkowych, a co za tym idzie podlegaæ bêdzie opodatkowaniu.

_________________________________
1TAK: Wojewódzki S¹d Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 7 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Po 98/11, Naczelny S¹d 
Administracyjny w wyroku z dnia 8 lutego 2012 r., sygn. akt II FSK 1384/10, Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku z dnia 14 marca 2012 r., 
sygn. akt II FSK 1673/10, Wojewódzki S¹d Administracyjny we Wroc³awiu w wyroku z dnia 23 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Wr 1461/10, 
Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku z dnia 12 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 1260/11, Wojewódzki S¹d Administracyjny w Gliwicach 
w wyroku z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. akt I SA/GL 1171/11.
2TAK: Wojewódzki S¹d Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 28 paŸdziernika 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 609/09, Wojewódzki S¹d 
Administracyjny w Poznaniu z dnia 8 sierpnia 2012 r. sygn. akt I SA/PO 367/12, Wojewódzki S¹d Administracyjny w Poznaniu z dnia 3 
sierpnia 2012 r. sygn. akt I SA/PO 379/12, Wojewódzki S¹d Administracyjny w Krakowie w wyroku z 24 listopada 2011 r. sygn. akt I SA/Kr 
1619/11, Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 15 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1220/10, Wojewódzki S¹d Administracyjny w 
Poznaniu w wyroku z dnia 13 paŸdziernika 2011, sygn. akt I SA/Po 591/11, Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 
10 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 2677/10.
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? • Zmiana przepisów w zakresie niedostatecznej kapitalizacji.

? Termin wejœcia w ¿ycie przedmiotowej zmiany.

UWAGA – Przedmiotowa zmiana wejdzie w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2015 r.!

? Cienka kapitalizacja – dotychczasowe brzmienie przepisów.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym do dnia 31 grudnia 2014 r. brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 60 UoCIT nie uwa¿a siê 
za koszty uzyskania przychodów odsetek od po¿yczek (kredytów) udzielonych spó³ce przez jej udzia³owca 
(akcjonariusza) posiadaj¹cego nie mniej ni¿ 25% udzia³ów (akcji) tej spó³ki albo udzia³owców 
(akcjonariuszy) posiadaj¹cych ³¹cznie nie mniej ni¿ 25% udzia³ów (akcji) tej spó³ki, je¿eli wartoœæ 
zad³u¿enia spó³ki wobec udzia³owców (akcjonariuszy) tej spó³ki posiadaj¹cych co najmniej 25% udzia³ów 
(akcji) i wobec innych podmiotów posiadaj¹cych co najmniej 25% udzia³ów w kapitale takiego udzia³owca 
(akcjonariusza) osi¹gnie ³¹cznie trzykrotnoœæ wartoœci kapita³u zak³adowego spó³ki – w czêœci, w jakiej 
po¿yczka (kredyt) przekracza tê wartoœæ zad³u¿enia, okreœlon¹ na dzieñ zap³aty odsetek. 

? Istota zmian.

Ustawa nowelizuj¹ca wprowadza liczne zmiany i obostrzenie przepisów dotycz¹cych niedostatecznej 
kapitalizacji (tzw. cienka kapitalizacja):

? v Rozszerzenie pojêcia znacz¹cego udzia³owca.

Ustawa nowelizuj¹ca rozszerza stosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji równie¿ do 
podmiotów powi¹zanych ze sob¹ w sposób poœredni, tj. podmiotów posiadaj¹cych w kapitale 
podatnika oraz w kapitale podmiotu udzielaj¹cego podatnikowi po¿yczki udzia³ poœredni 
wynosz¹cy minimum 25 % udzia³ów (akcji).

UWAGA – Do wyliczenia wysokoœci ,,udzia³u poœredniego” zastosowanie bêd¹ mia³y zasady 
ustalania udzia³u poœredniego stosowane na potrzeby przepisów o cenach transferowych (tj. je¿eli 
pierwszy podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu okreœlony udzia³, a ten drugi posiada taki 
sam udzia³ w kapitale trzeciego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udzia³ poœredni w kapitale 
trzeciego podmiotu w tej samej wysokoœci. Je¿eli wartoœci te s¹ ró¿ne, za wysokoœæ udzia³u 
poœredniego przyjmuje siê wartoœæ ni¿sz¹).
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Do dnia 31 grudnia 2014 r. Spó³ka A nie posiada³a udzia³ów w Spó³ce C w sposób bezpoœredni w 
zwi¹zku, z czym nie mia³y zastosowania przepisy dot. tzw. cienkiej kapitalizacji.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. Spó³ka A posiada w Spó³ce C udzia³y w sposób poœredni, w zwi¹zku, z 
czym bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy o cienkiej kapitalizacji.

Zarówno do dnia 31 grudnia 2014 r., jak i od dnia 1 stycznia 2014 r. Spó³ka B posiada³a udzia³y w 
Spó³ce C w sposób bezpoœredni, w zwi¹zku, z czym, w tej sytuacji maj¹ i bêd¹ nadal mia³y 
zastosowanie przepisy o cienkiej kapitalizacji.

? v Doprecyzowanie pojêcia zad³u¿enia.

Nowelizacja UoCIT doprecyzowuje pojêcie „zad³u¿enia” wzglêdem znacz¹cych udzia³owców w 
ten sposób, ¿e jest to ca³oœæ zobowi¹zañ podatnika wobec tych podmiotów, zarówno z tytu³u 
po¿yczek, jak i z tytu³u transakcji handlowych. 

Przedmiotowa zmiana spowodowana jest rozbie¿noœciami interpretacyjnymi dotycz¹cymi 
sposobu wyliczenia tej czêœci odsetek, która podlega wy³¹czeniu z kosztów uzyskania 

3przychodów .
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3  Wskaza³ na to Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 3 grudnia 2010 r., sygn. akt: III SA/Wa 2365/10.
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? v Zmiana sposobu kalkulacji odsetek wy³¹czonych z kosztów podatkowych.

Ustawa nowelizuj¹ca uzale¿nia mo¿liwoœæ zaliczenia do podatkowych kosztów odsetek od 
po¿yczek udzielonych podatnikom od stopnia, w jakim zad³u¿enie tych podatników przekracza 
wysokoœæ kapita³ów w³asnych podatnika – w tym zakresie zmieniony zostaje równie¿ 
wspó³czynnik na proporcjê 1:1 (do dnia 31 grudnia 2014 r. obowi¹zuje wspó³czynnik 3:1).

UWAGA – Ustawa nowelizuj¹ca nie wprowadza definicji „kapita³u w³asnego”, jednak w dodanym 
do UoCIT art. 16 ust. 7h wskazuje, i¿ wartoœæ kapita³u w³asnego nie obejmuje kapita³ów z 
aktualizacji wyceny oraz czêœci kapita³u w³asnego pochodz¹cego z otrzymanych po¿yczek 
podporz¹dkowanych”.  Ponadto wartoœæ kapita³u w³asnego „pomniejsza siê o wartoœæ kapita³u 
zak³adowego spó³ki lub funduszu udzia³owego w spó³dzielni, jaka nie zosta³a na ten fundusz lub 
kapita³ faktycznie przekazana lub jaka zosta³a pokryta wierzytelnoœciami z tytu³u po¿yczek oraz z 
tytu³u odsetek od tych po¿yczek, przys³uguj¹cymi cz³onkom wobec tej spó³dzielni lub wspólnikom 
wobec tej spó³ki, a tak¿e wartoœciami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje siê 
odpisów amortyzacyjnych. 
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? ? Nowa metoda zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów.

Ustawa nowelizacja przewiduje, ¿e podatnik (bêd¹cy spó³k¹ lub spó³dzielni¹), bêdzie mia³ prawo wyboru 
rozwi¹zania wyznaczaj¹cego maksymalny poziom odsetek poprzez odwo³anie do okreœlonego procentu 
wartoœci podatkowej aktywów bez koniecznoœci zad³u¿enia w stosunku do podmiotów powi¹zanych i 
niezale¿nie od wysokoœci posiadanego kapita³u w³asnego.

? v Pierwszy próg.

Nowelizacja przewiduje, i¿ zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, co do zasady podlega³yby 
odsetki do wysokoœci odpowiadaj¹cej iloczynowi stopy referencyjnej NBP obowi¹zuj¹cej w ostatnim dniu 
poprzedzaj¹cym pierwszy dzieñ roku podatkowego powiêkszonej o 1,25 % i wartoœci podatkowej 
aktywów (z wy³¹czeniem jednak wartoœci niematerialnych i prawnych), przy czym suma odsetek 
podlegaj¹cych zaliczeniu do kosztów w danym roku podatkowym nie mog³aby przekraczaæ równowartoœci 
50 % zysku operacyjnego podatnika uzyskanego za ten rok podatkowy*. 

* Co w przypadku zmiany stóp referencyjnych NBP?

W sytuacji, gdy w trakcie roku podatkowego nast¹pi³yby zmiany stóp referencyjnych NBP, ustalaj¹c limit 
odliczania odsetek, podatnik bêdzie mia³ mo¿liwoœæ uwzglêdnienia stóp referencyjnych NBP 
obowi¹zuj¹cych w poszczególnych miesi¹cach roku. 

Tak ustalone czynniki powoduj¹, i¿ mo¿liwoœæ zaliczenia odsetek do kosztów uzale¿niona bêdzie od 
indywidualnej sytuacji podatnika, a w szczególnoœci od stopnia, w jakim uzyskane tytu³em finansowania 
d³u¿nego œrodki przeznacza on na inwestycje, oraz uwzglêdnia indywidualne mo¿liwoœci generowania 
przez podatnika zysku z dzia³alnoœci podstawowej, w wysokoœci pozwalaj¹cej na jednoczesne bie¿¹ce 
finansowanie tej dzia³alnoœci i obs³ugê zad³u¿enia.

* Co w przypadku, gdy rok podatkowy podatnik jest d³u¿szy lub krótszy ni¿ 12 miesiêcy?

Je¿eli dany rok podatkowy podatnik jest d³u¿szy albo krótszy ni¿ 12 miesiêcy, kwotê limitu zaliczenia 
odsetek od po¿yczek do kosztów uzyskania przychodów, oblicza siê mno¿¹c 1 / 12 wartoœci tego limitu przez 
liczbê pe³nych miesiêcy danego roku podatkowego. Za pe³ny miesi¹c roku podatkowego uwa¿a siê ka¿dy 
rozpoczêty miesi¹c.

? v Drugi próg.

Drugi limit zaliczania do podatkowych kosztów odsetek p³aconych przez podatnika w zwi¹zku z 
finansowaniem zewnêtrznym wskazuje, i¿ koszty odsetek nie mog³yby przekraczaæ po³owy uzyskanego w 
danym roku zysku z dzia³alnoœci operacyjnej.

UWAGA – Ograniczenia tego nie stosuje siê do banków, spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo - 
kredytowych, instytucji kredytowych, leasingodawców oraz faktorów.
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? v Jak obliczaæ zaliczki na CIT?

Dla celów obliczania zaliczek na podatek CIT w trakcie przyjêtego roku podatkowego podatnicy mog¹:

a) Przyj¹æ wartoœci odsetek od po¿yczek, na podstawie sprawozdañ finansowych za poprzedni rok 
podatkowy.

b) Dokonaæ oceny, wed³ug wiarygodnych danych, przewidywanej na dany rok podatkowy wysokoœci 
zysku z dzia³alnoœci operacyjnej oraz oceny, co do przewidywanej na dany rok podatkowy wartoœci 
podatkowej aktywów (z wy³¹czeniem jednak wartoœci niematerialnych i prawnych).

c) Przyj¹æ uzyskan¹ w okresie rozliczeniowym wysokoœæ zysku z dzia³alnoœci operacyjnej oraz 
uzyskan¹ w okresie rozliczeniowym wartoœæ podatkow¹ aktywów (z wy³¹czeniem jednak wartoœci 
niematerialnych i prawnych).

– jednak¿e dla celów obliczenia podatku dochodowego nale¿nego za dany rok podatkowy podatnicy s¹ 
obowi¹zani do okreœlenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktycznych wartoœci.

? v Co z odsetkami od po¿yczek niezaliczonymi w danym roku podatkowym do KUP?

Odsetki od po¿yczek niezaliczone w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów 
podlegaj¹ zaliczeniu do kosztów w nastêpnych, kolejno po sobie nastêpuj¹cych piêciu latach podatkowych, 
zgodnie z zasadami i w ramach limitów okreœlonych w przepisach reguluj¹cych CFC.

Powy¿sze nie ma zastosowania do:

a) Podatników, którzy zrezygnuj¹ po okresie nie krótszym ni¿ trzy lata podatkowe z zaliczania odsetek 
od po¿yczek do kosztów uzyskania przychodów, pocz¹wszy od roku podatkowego, w którym 
zrezygnowali z takich zasad.

b) Podmiotów, które w zwi¹zku z przekszta³ceniem formy prawnej, ³¹czeniem lub podzia³em 
podatników, zaliczaj¹cych odsetki od po¿yczek do kosztów uzyskania przychodów wed³ug zasad 
okreœlonych w niniejszym artykule wstêpuj¹ w prawa tych podatników, z wyj¹tkiem spó³ek 
powsta³ych z przekszta³cenia spó³ek.

? v Jak wybraæ metodê zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów?

Podatnik, który do dnia otrzymania po¿yczki, nie stosowa³ w roku podatkowym ograniczeñ wynikaj¹cych 
z art. 16 ust. 1 pkt 60 albo 61 UoCIT, mo¿e wybraæ sposób zaliczania do kosztów uzyskania przychodów 
odsetek od po¿yczek wed³ug alternatywnej metody, pod warunkiem zawiadomienia, w formie pisemnej, 
w³aœciwego naczelnika urzêdu skarbowego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy takiej po¿yczki. 

W przypadku zaistnienia tych okolicznoœci w trakcie roku podatkowego, podatnik stosuje alternatywn¹ 
metodê od pocz¹tku roku podatkowego.
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? Obowi¹zki informacyjne.

UWAGA – Podatnicy, którzy nie zdecyduj¹ siê stosowaæ alternatywnej metody zaliczania odsetek od 
po¿yczki do kosztów uzyskania przychodów, s¹ obowi¹zani zawiadomiæ o tym fakcie, w formie pisemnej, 
w³aœciwego naczelnika urzêdu skarbowego w terminie do koñca pierwszego miesi¹ca roku podatkowego. 

Podatnik jest obowi¹zany stosowaæ te zasady przez okres nie krótszy ni¿ trzy lata podatkowe, liczony 
³¹cznie z rokiem podatkowym, w którym rozpocz¹³ ich stosowanie. Je¿eli po up³ywie ww. okresu podatnik 
zrezygnuje z zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od po¿yczek, jest on obowi¹zany 
zawiadomiæ o takiej rezygnacji w formie pisemnej w³aœciwego naczelnika urzêdu skarbowego w terminie 
do koñca roku podatkowego poprzedzaj¹cego rok podatkowy, w którym zamierza zrezygnowaæ ze 
stosowania tych zasad. W razie niez³o¿enia zawiadomienia w tym terminie uznaje siê, ¿e podatnik w 
dalszym ci¹gu stosuje zasady okreœlone w niniejszym artykule.

Podatnik mo¿e ponownie wybraæ sposób zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od 
po¿yczek, nie wczeœniej ni¿ po up³ywie trzech lat podatkowych nastêpuj¹cych po roku podatkowym, w 
którym zawiadomi³ o rezygnacji z ich stosowania.

? v Praktyczne skutki zmian.

Ju¿ w styczniu 2015 r. podatnicy bêd¹ musieli zdecydowaæ, któr¹ metodê obliczania kwoty odsetek 
wybieraj¹. Dlatego ju¿ teraz warto rozwa¿yæ dostêpne opcje, dokonaæ analiz i obliczeñ, aby mieæ jasnoœæ, 
która z metod bêdzie bardziej korzystna dla konkretnej spó³ki i podj¹æ odpowiednie kroki jeszcze przed 
wejœciem w ¿ycie nowych przepisów

Przedmiotowa zmiana jest niekorzystna dla podatników, poniewa¿ obostrza dotychczasowe regulacje 
dotycz¹ce niedostatecznej kapitalizacji, poprzez rozszerzenie pojêcia znacz¹cego udzia³owca, 
doprecyzowuje pojêcie zad³u¿enia oraz przede wszystkim zmienia sposób kalkulacji odsetek wy³¹czonych 
z kosztów podatkowych.
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? ? Doprecyzowanie przepisów dotycz¹cych cen transferowych i dokumentacji podatkowej z      
          nimi zwi¹zanej.

? Termin wejœcia w ¿ycie przedmiotowej zmiany.

UWAGA – Przedmiotowa zmiana wejdzie w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2015 r.!

? Istota zmian dotycz¹cych cen transferowych.

Ustawa nowelizuj¹ca wprowadza liczne zmiany dotycz¹ce problematyki zastosowania przepisów 
dotycz¹cych dokumentacji cen transferowych pomiêdzy podmiotami powi¹zanymi, wprowadzaj¹c:

? v Rozszerzony katalog podmiotów objêtych przepisami o stosowaniu cen rynkowych.

Ustawa nowelizuj¹ca rozszerza katalog podmiotów bêd¹cych podmiotami powi¹zanymi o 
podmioty nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, co oznacza, i¿ podmiotami powi¹zanymi z 
podatkami CIT od 1 stycznia 2015 r. mog¹ byæ spó³ki osobowe (tj. spó³ki jawne, spó³ki 
komandytowe i spó³ki partnerskie).

UWAGA – Powy¿sza zmiana, oznacza, i¿ od dnia 1 stycznia 2015 r. transakcje ze spó³kami 
osobowymi s¹ objête obowi¹zkiem sporz¹dzenia dokumentacji cen transferowych!

? v Rozszerzenie zakresu przedmiotowego transakcji objêtych obowi¹zkiem dokumentacyjnym.

Ustawa nowelizuj¹ca wprowadza obowi¹zek opracowania dokumentacji cen transferowych dla 
spó³ek osobowych.

Powy¿sza zmiana oznacza, i¿ od dnia 1 stycznia 2014 r. podatnicy s¹ zobowi¹zani do ujêcia w 
dokumentacji cen transferowych umów spó³ek osobowych, tzn. do prezentacji sposobu warunków 
podzia³u zysku pomiêdzy wspólnikami.

UWAGA – zgodnie z art. 9a ust. 2a UoCIT obowi¹zek opracowania dokumentacji cen 
transferowych dla spó³ek osobowych obejmuje umowy, w których ³¹czna wartoœæ wniesionych 
przez wspólników wk³adów przekracza równowartoœæ kwoty 50.000,00 euro.

?Co w przypadku umowy wspólnego przedsiêwziêcia*? Czy do niej te¿ stosuje siê limit?

W przypadku umowy wspólnego przedsiêwziêcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit 
ten odnosi siê do wartoœci wspólnego przedsiêwziêcia okreœlonego w tej umowie, a w przypadku 
braku okreœlenia w umowie tej wartoœci – do przewidywanej na dzieñ zawarcia umowy wartoœci 
wspólnie realizowanego przedsiêwziêcia.

* Przez pojêcie wspólnego przedsiêwziêcia nale¿y rozumieæ sytuacjê, w której zgodnie z 
poczynionymi wczeœniej ustaleniami, niezale¿ne od siebie podmioty podejmuj¹ wspólne dzia³ania 
w celu realizacji okreœlonego jednego przedsiêwziêcia gospodarczego (tzn. wiêcej ni¿ 2 podmioty 
równorzêdnie, jako partnerzy wykonuj¹ jakieœ zadanie).
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? Co w przypadku umowy spó³ki niebêd¹cej osob¹ prawn¹ a jedn¹ ze stron umowy jest podmiot z 
kraju stosuj¹cego szkodliw¹ konkurencjê podatkow¹?

W przypadku umowy spó³ki niebêd¹cej osob¹ prawn¹, je¿eli jedn¹ ze stron umowy jest podmiot 
maj¹cy miejsce zamieszkania, siedzibê lub zarz¹d na terytorium lub w kraju stosuj¹cym szkodliw¹ 
konkurencjê podatkow¹, obowi¹zek opracowania dokumentacji cen transferowych obejmuje 
umowy, w których ³¹czna wartoœæ wniesionych przez wspólników wk³adów przekracza 
równowartoœæ 20.000,00 euro. 

W przypadku umowy wspólnego przedsiêwziêcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit 
ten odnosi siê do wartoœci wspólnego przedsiêwziêcia okreœlonego w tej umowie, a w przypadku 
braku okreœlenia w umowie tej wartoœci – do przewidywanej na dzieñ zawarcia umowy wartoœci 
wspólnie realizowanego przedsiêwziêcia.

? v Rozszerzenie zakresu podmiotowego transakcji objêtych obowi¹zkiem dokumentacyjnym.

Ustawa nowelizuj¹ca wprowadza obowi¹zek sporz¹dzenia dokumentacji cen transferowych w 
przypadku transakcji pomiêdzy polskimi podatnikami a ich zagranicznym zak³adem.

UWAGA – Powy¿sza zmiana oznacza, i¿ od dnia 1 stycznia 2015 r. polski podatnik jest 
zobowi¹zany do sporz¹dzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji z jego zagranicznym 
zak³adem!

v Mo¿liwoœæ dokonywania przez organy podatkowe korekty dochodu w razie doszacowania  
     dochodu w sytuacji, gdy dochodzi do ustalenia warunków nierynkowych pomiêdzy podmiotami 
     krajowymi.

    Powy¿sza zmiana, ma charakter ma charakter dostosowuj¹cy sytuacjê podmiotów krajowych do    
    sytuacji podmiotów zagranicznych, dla których dotychczasowe przepisy UoCIT przewidywa³y 
    dokonanie korekty zmierzaj¹cej do unikania podwójnego ekonomicznego opodatkowania.

? Praktyczne skutki zmian.

Zmiany dotycz¹ce doprecyzowania przepisów reguluj¹cych ceny transferowe maj¹ niekorzystny wp³yw 
na podatników, poniewa¿ zwiêkszaj¹ zakres obowi¹zków dokumentacyjnych podczas sporz¹dzania 
dokumentacji cen transferowych pomiêdzy podmiotami powi¹zanymi.

Ustawa nowelizuj¹ca, poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów bêd¹cych podmiotami powi¹zanymi o 
podmioty nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej rozszerzy³a równoczeœnie zakres transakcji podlegaj¹cych 
obowi¹zkowi sporz¹dzenia dokumentacji o transakcje ze spó³kami osobowymi, co równie¿ negatywnie 
wp³ynie na iloœæ transakcji z tymi podmiotami.
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? ? Nowe zasady stosowania certyfikatów rezydencji niezawieraj¹cych okresu wa¿noœci.

? Termin wejœcia w ¿ycie przedmiotowej zmiany.

UWAGA – Przedmiotowa zasada wejdzie w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia ustawy 
nowelizuj¹cej w Dzienniku Ustaw!

? Istota zmian.

Ustawa nowelizuj¹ca wprowadza zasadê zgodnie, z któr¹ w przypadku przed³o¿enia p³atnikowi przez 
podatnika certyfikatu rezydencji bez wskazanego okresu wa¿noœci bêdzie siê przyjmowa³o, ¿e certyfikat 
ten dokumentuje miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika przez okres kolejnych 12 –  miesiêcy od 
dnia jego wydania.  

UWAGA – powy¿sza zasada nie zwalnia podatnika z obowi¹zku jego aktualizacji w sytuacji zmiany 
miejsca siedziby lub zamieszkania podatnika!

? Komentarz do zmiany.

Obowi¹zuj¹ce przepisy UoCIT i UoPIT nie okreœlaj¹ wa¿noœæ certyfikatu rezydencji w sytuacjach, w 
których zastosowanie przez p³atnika stawki podatku wynikaj¹cej z w³aœciwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania lub niepobieranie podatku zgodnie z tak¹ umow¹ jest uwarunkowane 
udokumentowaniem przez podatnika miejsca zamieszkania lub siedziby dla celów podatkowych 
certyfikatem rezydencji. 

W¹tpliwoœci wœród podatników zachodz¹ w sytuacji, w której przed³o¿ony przez podatnika certyfikat 
rezydencji nie zawiera okresu jego wa¿noœci (zawiera jedynie datê jego wydania).

W zwi¹zku z powy¿szym, nale¿y wskazaæ, i¿ przedmiotowa zmiana jest korzystna dla podatników, których 
certyfikat rezydencji zawiera³ jedynie datê jego wydania, poniewa¿ unikn¹ oni w ten sposób ewentualnych 
sporów z organami podatkowymi.
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? ? Wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia za ustanowienie s³u¿ebnoœci  
         przesy³u.

? Termin wejœcia w ¿ycie przedmiotowej zmiany.

UWAGA – Przedmiotowa zmiana wejdzie w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2015 r.!

? Istota zmiany.

Ustawa nowelizuj¹ca wprowadza w art. 21 ust.1 UoPIT, punkt 120a przewiduj¹cy zwolnienie z 
opodatkowania wynagrodzeñ zwi¹zanych z ustanowieniem s³u¿ebnoœci przesy³u.

Przedmiotowa zmiana spowodowana jest m.in. faktem uznawania przez s¹dy administracyjne, ¿e 
wyp³acone na podstawie Kodeksu cywilnego œwiadczenie nazwane „wynagrodzeniem” spe³nia cele 
odszkodowawcze i korzysta ze zwolnienia na podstawie przepisu normuj¹cego zwolnienie odnosz¹ce siê 
do odszkodowania.

Z drugiej strony, Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 10 lipca 2013 r., sygn.: 
DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13 wskaza³, i¿ wynagrodzenie otrzymane za 
ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u nie korzysta ze zwolnienia i podlega opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej jako przychód z innych Ÿróde³.

Do problemu odniós³ siê tak¿e S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 8 wrzeœnia 2011 r., sygn. akt: III CZP 43/11, 

który wskaza³, i¿ „(…) roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy nie ma charakteru 
odszkodowawczego, gdy¿ jego wysokoœæ nie zale¿y od tego, czy w³aœciciel poniós³ jakikolwiek 
uszczerbek, to mo¿e ono realizowaæ ró¿ne cele gospodarcze, w tym kompensowaæ koszty, które w³aœciciel 
poniós³ przez to, ¿e by³ np. zmuszony do korzystania z cudzej nieruchomoœci zamiast w³asnej, albo utraci³ 
korzyœci, jakie by uzyska³, wynajmuj¹c albo wydzier¿awiaj¹c rzecz. Trafne jest wiêc stanowisko, ¿e 
wynagrodzenie za tzw. bezumowne korzystanie z rzeczy mo¿e spe³niaæ cele odszkodowawcze (…) 
uszczerbek w³aœciciela zwi¹zany z pogorszeniem nieruchomoœci tylko w nastêpstwie zbudowania na niej i 
eksploatacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych – zgodnie z wol¹ ustawodawcy – jest rekompensowany 
œwiadczeniem, jakie mo¿e on uzyskaæ za obci¹¿enie jego prawa s³u¿ebnoœci¹ przesy³u. Wynagrodzenie za 
ustanowienie s³u¿ebnoœci (art. 3052 k.c.) powinno równowa¿yæ wszelki uszczerbek zwi¹zany z trwa³ym 
obci¹¿eniem nieruchomoœci (…).”

W dniu 21 maja 2014 r. Minister Finansów wyda³ interpretacje ogóln¹ sygn. DD3/033/126/CRS/14/RD-
46264/14, w której wskaza³, i¿ wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie (odszkodowanie) 
wyp³acone, na podstawie wyroków s¹dowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów 
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego, z tytu³u ustanowienia s³u¿ebnoœci gruntowej. Przedmiotowa 
interpretacja nie rozstrzygnê³a jednak problemu ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u w przypadku 
nieruchomoœci niebêd¹cych gruntami rolnymi.
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? Skutki praktyczne zmiany.

Przedmiotowa zmiana wprowadza zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeñ zwi¹zanych z 
ustanowieniem s³u¿ebnoœci przesy³u wszystkich nieruchomoœci (a wiêc nie tylko nieruchomoœci 
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego a równie¿ nieruchomoœci niebêd¹cych gruntami rolnymi), a 
wiêc wp³ywa korzystnie przede wszystkim dla podatników posiadaj¹cych grunty niebêd¹ce gruntami 
rolnymi.

Zmiana ma równie¿ zasadniczy wp³yw na bran¿ê wodno – kanalizacyjno – komunaln¹ oraz energetyczn¹, 
poniewa¿ kwestia opodatkowania ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u jest jednym z najistotniejszych 
problemów dotycz¹cych budowy nowych sieci i ³¹czy przesy³owych.
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? ? Wprowadzenie sankcji karnej skarbowej za naruszenie obowi¹zku z³o¿enia sprawozdania 
         finansowego, opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdañ 
         finansowych.

? Termin wejœcia w ¿ycie przedmiotowej zmiany.

UWAGA – Przedmiotowa zmiana wejdzie w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2015 r.!

? Istota zmiany.

Ustawa nowelizuj¹ca wprowadza odpowiedzialnoœæ karno skarbow¹ za naruszenie obowi¹zku z³o¿enia do 
urzêdu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdañ finansowych. 

Niewywi¹zanie siê z obowi¹zku z³o¿enia tych dokumentów stanowiæ ma wykroczenie skarbowe, za które 
grozi³a bêdzie sankcja w postaci kary grzywny w wysokoœci do piêciokrotnoœæ obecnej kwoty 
minimalnego wynagrodzenia (tj. kwoty 8.400,00 z³).

? Komentarz do zmiany.

W œwietle aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów, organy skarbowe pozbawione s¹ narzêdzi niezbêdnych do 
egzekwowania wykonywania przez podatników obowi¹zku sk³adania sprawozdañ finansowych. 

Przedmiotowa zmiana ma na celu wyeliminowanie przypadków nieprzestrzegania przez podatników 
obowi¹zku sk³adania sprawozdañ finansowych.
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? ? Zwolnienie z opodatkowania odszkodowañ i zadoœæuczynieñ.

? Termin wejœcia w ¿ycie przedmiotowej zmiany.

UWAGA – Przedmiotowa zmiana wejdzie w ¿ycie z dniem nastêpuj¹cym po dniu og³oszenia ustawy 
nowelizuj¹cej!

? Istota zmiany.

Ustawa nowelizuj¹ca zwalnia z opodatkowania odszkodowania i zadoœæuczynienia, o których mowa w art. 
21 ust. 1 pkt 3 UoPIT, je¿eli ich wysokoœæ lub zasady ustalania wynikaj¹ wprost z przepisów odrêbnych 
ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, o których mowa w art. 9 § 1 
Kodeksu pracy (m.in. postanowienia uk³adów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumieñ 
zbiorowych, regulaminów i statutów okreœlaj¹cych prawa i obowi¹zki stron stosunku pracy).

Zmiana ma na celu wykonanie postanowienia Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 29 marca 2013 r. sygn. akt 
S 2/13 dotycz¹cego zakresu zwolnienia zawartego w pkt 3 w art. 21 ust. 1 UoPIT.
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W przypadku jakichkolwiek pytañ dotycz¹cych zmian wynikaj¹cych z nowelizacji b¹dŸ jakichkolwiek 
innych zagadnieñ podatkowych, uprzejmie prosimy o kontakt.

Z powa¿aniem,

Marcin Zarzycki 
Doradca Podatkowy 
Nr wpisu: 12223 
Nr tel: 504 – 147 – 871 

Grzegorz Niebudek 
Doradca Podatkowy 
Nr wpisu: 12291
Nr tel: 795 – 997 – 029 

Rados³aw ̄ uk
Prawnik

Nr tel: 795 – 005 – 007 
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