ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD
OSÓB PRAWNYCH
2017

04.01.2017 r.

WSTĘP
Szanowni Państwo,
Kancelaria WTA jest specjalistyczną kancelarią doradztwa podatkowego specjalizującą
się w aspektach podatkowych branży nieruchomościowej, FMCG a także finansów i
bankowości.
W ramach naszej działalności, przedstawiamy przygotowane przez nas zestawienie
zmian w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które
wejdą w życie w 2017 r.
Dla Państwa wygody, każda ze zmian jest oddzielnie zaznaczona w tekście celem ich
uwypuklenia oraz ułatwienia Państwu porównania dotychczas obowiązującego stanu
prawnego z nowymi przepisami.
Do każdej opisanej przez nas zmiany podajemy akt prawny, który omawianą zmianę
wprowadza. Na końcu zamieszczony został wykaz przepisów przejściowych.
Większość prezentowanych zmian wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r. Tam gdzie
zmiany wejdą w życie w terminie późniejszym zostanie to wyraźnie zasygnalizowane.
Z uwagi na dynamiczny charakter prac legislacyjnych w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych chcielibyśmy zwrócić uwagę, że przedstawione
zmiany odzwierciedlają stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.
W celu przygotowania niniejszego zestawienia dołożyliśmy wszelkich starań, aby w sposób
rzetelny i kompletny odzwierciedlić zmiany, które wejdą w życie w 2017 r. Opracowanie nie
może być jednak traktowane, jako oficjalne źródło prawa. Nie powinni Państwo opierać
swoich decyzji/działań wyłącznie na poniższym zestawieniu bez uprzedniego zaciągnięcia
profesjonalnej opinii, weryfikacji aktualnego stanu prawnego i orzecznictwa.
Wierzymy, że nasze zestawienie będzie dla Państwa pomocne.
Łukasz Warmiński
Partner
W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości na temat niniejszego zestawienia prosimy o
kontakt z Łukaszem Kowalskim: tel. +48 791-521-414 email: lukasz.kowalski@wta.com.pl
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Lista znowelizowanych przepisów
1. art. 2 ust. 1 pkt 5
2. art. 3 ust. 3-5
3. art. 4a pkt 14
4. art. 4a pkt 21
5. art. 4a pkt 29
6. art. 4a pkt 30
7. art. 6 ust. 1 pkt 10-10a
8. art. 6 ust. 4
9. art. 9 ust. 1a
10. art. 9a ust. 1
11. art. 9a ust. 1a-1g
12. art. 9a ust. 2 oraz 2a
13. art. 9a ust. 2b-2i
14. art. 9a ust. 3-3a
15. art. 9a ust. 3b
16. art. 9a ust. 4
17. art. 9a ust. 4a
18. art. 9a ust. 5
19. art. 9a ust. 7-8
20. art. 10 ust. 4
21. art. 10 ust. 4a
22. art. 11 ust. 5a
23. art. 12 ust. 1 pkt 7
24. art. 12 ust. 1 pkt 7a
25. art. 12 ust. 1b pkt 2a
26. art., 12 ust. 1b pkt 5
27. art. 12 ust. 1c
28. art. 12 ust. 3m
29. art. 12 ust. 4 pkt 19
30. art. 12 ust. 4 pkt 25
31. art. 12 ust. 4 pkt 26

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

art. 15 ust. 1j
art. 15 ust. 1k
art. 15 ust. 4l
art. 15d
art. 16 ust. 1 pkt. 63 lit. d)
art. 16 ust. 1 pkt 72
art. 16 ust. 3h
art. 16g ust. 20
art. 17 ust. 1 pkt 57-58
art. 17 ust. 11-12
art. 18d ust. 2 pkt 5
art. 18d ust. 7-8
art. 18d ust. 9
art. 18da
art. 16e
art. 19 ust. 1
art. 19 ust. 1a-1b
art. 19 ust. 4
art. 21 ust. 3 pkt 4
art. 24a ust. 3 pkt 3
art. 16 ust. 1f
art. 26 ust. 1g-1h
art. 27 ust. 5
art. 27 ust. 8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

art. 9a ust. 4
art. 9a ust. 4a
art. 11 ust. 8e
art. 19 ust. 4
art. 24a ust. 11 pkt 3
art. 24a ust. 14

Zmiany od 1 marca 2017 r.
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ZESTAWIENIE ZMIAN W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
W przyjętej przez nas metodyce zmiany polegające na uchyleniu lub skreśleniu
istniejącej treści przepisów, zaznaczone zostały kolorem czerwonym. Z kolei zmiany
polegające na dopisaniu lub zastąpieniu istniejących przepisów nową treścią
zaznaczone zostały kolorem zielonym. Kolorem szarym zaznaczone zostały przepisy i
adnotacje ułatwiające uchwycenie kontekstu wprowadzonych zmian oraz komentarze
i adnotacje o charakterze pomocniczym.

ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2017 R.
1. W art. 2 ust. 1 dodano pkt 5
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
„5) przychodów przedsiębiorcy okrętowego opodatkowanych na zasadach wynikających z
ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów
komplementarnych (Dz.U. poz. 1206), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów
komplementarnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1206), art. 17 pkt 1

2. W art. 3 dodano ust. 3-5
„3. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o
których mowa w ust. 2, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:
1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
2) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej
nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej
nieruchomości;
3) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami
wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo
instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
4) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce
niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji
wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub
pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa
do takich nieruchomości;
5) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych,
przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

5

4. Wartość aktywów, o której mowa w ust. 3 pkt 4, ustala się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego
miesiąc zbycia udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną
lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania.
5. Za dochody (przychody), o których mowa w ust. 3 pkt 5, uważa się przychody wymienione w art. 21
ust. 1 i art. 22 ust. 1, jeżeli nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 3 pkt 1-4.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 1

3. Zmiana w art. 4a pkt 14
4a. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

Stare brzmienie:

Nowe brzmienie:

„spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to
spółkę
niebędącą
podatnikiem
podatku
dochodowego.”

„spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to
spółkę inną niż określona w pkt 21.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 2 lit.
a)

4. Zmiana w art. 4a pkt 21
4a. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

Stare brzmienie:
„spółce - oznacza
podatnikiem;”

to

spółkę

Nowe brzmienie:
będącą

„spółce - oznacza to:
a) spółkę posiadającą osobowość prawną, w
tym także spółkę zawiązaną na podstawie
rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z
dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu
spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z
10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str.
251),
b) spółkę kapitałową w organizacji,
c) spółkę komandytowo-akcyjną mającą
siedzibę
lub
zarząd
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
d) spółkę niemającą osobowości prawnej
mającą siedzibę lub zarząd w innym
państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa
podatkowego tego innego państwa jest
traktowana jak osoba prawna i podlega w
tym państwie opodatkowaniu od całości
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swoich dochodów bez względu na miejsce
ich osiągania;”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 2 lit.
b)

5. Do art. 4a dodano pkt 29
4a. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
„rzeczywistym właścicielu - oznacza to podmiot otrzymujący daną należność dla własnej korzyści,
niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do
przekazania całości lub części danej należności innemu podmiotowi.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 2 lit.
c)

6. Do art. 4a dodano pkt 30
4a. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
„ustawie o funduszach inwestycyjnych - oznacza to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157, z
późn. zm.)).”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1926), art. 2 pkt 1

7. Zmiana w art. 6 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a
1. Zwalnia się od podatku:

Stare brzmienie:

Nowe brzmienie:

„10. fundusze inwestycyjne działające na
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu
alternatywnymi
funduszami
inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157, z późn.
zm.9)), zwanej dalej ,,ustawą o funduszach
inwestycyjnych

„10. fundusze inwestycyjne otwarte oraz
specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,
utworzone na podstawie ustawy o funduszach
inwestycyjnych, z wyłączeniem specjalistycznych
funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących
zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla
funduszy inwestycyjnych zamkniętych;

10a) instytucje wspólnego inwestowania
posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub w innym państwie należącym do

10a) instytucje wspólnego inwestowania, z
zastrzeżeniem ust. 4, posiadające siedzibę w
innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które
spełniają łącznie następujące warunki:
a)podlegają w państwie, w którym mają
siedzibę,
opodatkowaniu
podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów,
bez względu na miejsce ich osiągania,
b) wyłącznym przedmiotem ich działalności
jest
zbiorowe
lokowanie
środków
pieniężnych,
zebranych
w
drodze
publicznego
lub
niepublicznego
proponowania
nabycia
ich
tytułów
uczestnictwa, w papiery wartościowe,
instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa
majątkowe,
c) prowadzą swoją działalność na podstawie
zezwolenia właściwych organów nadzoru nad
rynkiem finansowym państwa, w którym mają
siedzibę, albo prowadzenie przez nie
działalności
wymaga
zawiadomienia
właściwych organów nadzoru nad rynkiem
finansowym państwa, w którym mają
siedzibę, w przypadku gdy:
- prowadzą swoją działalność w formie instytucji
wspólnego inwestowania typu zamkniętego oraz
- zgodnie z dokumentami założycielskimi ich
tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze
oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym, ani wprowadzone do
alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być
nabywane także przez osoby fizyczne wyłącznie
gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia
tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż
40 000 euro,
d) ich działalność podlega bezpośredniemu
nadzorowi właściwych organów nadzoru nad
rynkiem finansowym państwa, w którym mają
siedzibę,
e)
posiadają
depozytariusza
przechowującego aktywa tej instytucji,
f) zarządzane są przez podmioty, które
prowadzą swoją działalność na podstawie
zezwolenia właściwych organów nadzoru nad
rynkiem finansowym państwa, w którym
podmioty te mają siedzibę;”

państwie należącym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,
które
spełniają
łącznie
następujące warunki:
a) podlegają w państwie, w którym mają
siedzibę,
opodatkowaniu
podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów,
bez względu na miejsce ich osiągania,
b) wyłącznym przedmiotem ich działalności
jest
zbiorowe
lokowanie
środków
pieniężnych,
zebranych
w
drodze
publicznego proponowania nabycia ich
tytułów uczestnictwa w papiery wartościowe
lub instrumenty rynku pieniężnego,
c) prowadzą swoją działalność na podstawie
zezwolenia właściwych organów nadzoru nad
rynkiem finansowym państwa, w którym mają
siedzibę,
d) ich działalność podlega bezpośredniemu
nadzorowi właściwych organów nadzoru nad
rynkiem finansowym państwa, w którym mają
siedzibę,
e)
posiadają
depozytariusza
przechowującego aktywa tej instytucji,
f) zarządzane są przez podmioty, które
prowadzą swoją działalność na podstawie
zezwolenia właściwych organów nadzoru nad
rynkiem finansowym państwa, w którym
podmioty te mają siedzibę;”
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1926), art. 2 pkt 2 lit. a)

8. W art. 6 dodaje się ust. 4
„4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a, nie ma zastosowania do instytucji wspólnego
inwestowania:
1) które prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu
zamkniętego albo są instytucją wspólnego inwestowania typu otwartego działającą na podstawie
zasad i ograniczeń inwestycyjnych odpowiadających instytucjom wspólnego inwestowania typu
zamkniętego, lub
2)których tytuły uczestnictwa, zgodnie z dokumentami założycielskimi, nie są oferowane w drodze
oferty publicznej, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do
alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne wyłącznie w
przypadku, gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie
mniejszej niż 40 000 euro.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1926), art. 2 pkt 2 lit. b)

9. Zmiana w art. 9 ust. 1a
Stare brzmienie:
Podatnicy
będący
przedsiębiorcami
żeglugowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24
sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym,
prowadzący
działalność
opodatkowaną
podatkiem tonażowym oraz inną działalność
opodatkowaną podatkiem dochodowym są
obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1,
wyodrębnić przychody i związane z nimi koszty
na
poszczególne
rodzaje
działalności
podlegającej
opodatkowaniu
podatkiem
tonażowym i podatkiem dochodowym.

Nowe brzmienie:
Podatnicy
będący
przedsiębiorcami
żeglugowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24
sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym oraz
podatnicy będący przedsiębiorcami okrętowymi
w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o
aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów
komplementarnych, prowadzący działalność
opodatkowaną
odpowiednio
podatkiem
tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od
wartości sprzedanej produkcji oraz inną
działalność
opodatkowaną
podatkiem
dochodowym są obowiązani w ewidencji, o której
mowa w ust. 1, wyodrębnić przychody i związane
z nimi koszty na poszczególne rodzaje
działalności
podlegającej
opodatkowaniu
odpowiednio podatkiem tonażowym albo
zryczałtowanym
podatkiem
od
wartości
sprzedanej produkcji i podatkiem dochodowym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów
komplementarnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1206), art. 17 pkt 2
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10. Zmiana w art. 9a ust. 1
Stare brzmienie:
Podatnicy dokonujący transakcji, w tym
zawierający umowy spółki niebędącej osobą
prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub
umowy o podobnym charakterze, z podmiotami
powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu
art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z
którymi zapłata należności wynikających z takich
transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub
pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium
lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję
podatkową, w tym zawierający umowy spółki
niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego
przedsięwzięcia lub umowy o podobnym
charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy
jest podmiot mający miejsce zamieszkania,
siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju
stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,
są obowiązani do sporządzenia dokumentacji
podatkowej
takiej
(takich)
transakcji,
obejmującej:
1) określenie funkcji, jakie spełniać będą
podmioty
uczestniczące
w
transakcji
(uwzględniając użyte aktywa i podejmowane
ryzyko);
2) określenie wszystkich przewidywanych
kosztów związanych z transakcją oraz formę i
termin zapłaty;
3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz
określenie ceny przedmiotu transakcji;
4) określenie strategii gospodarczej oraz
innych działań w jej ramach - w przypadku
gdy na wartość transakcji miała wpływ
strategia przyjęta przez podmiot;
5) wskazanie innych czynników - w przypadku
gdy w celu określenia wartości przedmiotu
transakcji przez podmioty uczestniczące w
transakcji zostały uwzględnione te inne
czynniki, a w przypadku zawarcia umowy
spółki niebędącej osobą prawną, umowy
wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o
podobnym charakterze - w szczególności
przyjętych w umowie zasad dotyczących

Nowe brzmienie:
Podatnicy:
1) których przychody lub koszty, w
rozumieniu przepisów o rachunkowości,
ustalone na podstawie prowadzonych
ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku
poprzedzającym
rok
podatkowy
równowartość 2 000 000 euro:
a)dokonujący w roku podatkowym
transakcji z podmiotami powiązanymi w
rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających
istotny wpływ na wysokość ich dochodu
(straty), lub
b)ujmujący w roku podatkowym w
księgach rachunkowych inne zdarzenia,
których warunki zostały ustalone (lub
narzucone) z podmiotami powiązanymi
w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające
istotny wpływ na wysokość ich dochodu
(straty)
- lub
2) dokonujący, bezpośrednio lub
pośrednio, zapłaty należności na rzecz
podmiotu
mającego
miejsce
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na
terytorium lub w kraju stosującym
szkodliwą
konkurencję
podatkową,
wynikających z transakcji lub innego
zdarzenia
ujętego
w
księgach
rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej
równowartość) wynikająca z umowy lub
rzeczywiście
zapłacona
w
roku
podatkowym łączna kwota wymagalnych
w
roku
podatkowym
świadczeń
przekracza równowartość 20 000 euro,
lub
3)zawierający z podmiotem mającym
miejsce zamieszkania, siedzibę lub
zarząd na terytorium lub w kraju
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praw wspólników (stron umowy) do udziału w
zysku oraz uczestnictwa w stratach;
6) określenie oczekiwanych przez podmiot
obowiązany do sporządzenia dokumentacji
korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń
- w przypadku umów dotyczących świadczeń
(w tym usług) o charakterze niematerialnym.

stosującym
szkodliwą
konkurencję
podatkową:
a)umowę spółki niebędącej osobą
prawną,
jeżeli
łączna
wartość
wniesionych przez wspólników wkładów
przekracza równowartość 20 000 euro
lub
b)umowę wspólnego przedsięwzięcia lub
inną umowę o podobnym charakterze, w
których wartość wspólnie realizowanego
przedsięwzięcia określona w umowie, a w
przypadku braku określenia w umowie
tej wartości, przewidywana na dzień
zawarcia
umowy,
przekracza
równowartość 20 000 euro
są
obowiązani do
sporządzenia
dokumentacji podatkowej tych transakcji lub
innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją
podatkową”.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
poz. 1932), art. 2 pkt 1 lit. a)

11. Do art. 9a dodano ust. 1a-1g
„1a. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji
podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani
sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za
który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych
kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
1b. Podatnicy rozpoczynający działalność, dokonujący w roku podatkowym transakcji lub ujmujący w
roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są
obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej w roku rozpoczęcia prowadzenia tej
działalności, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w
rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych
przekroczyły równowartość 2 000 000 euro.
1c. Za podatnika rozpoczynającego działalność nie uważa się podatnika, który został utworzony:
1)w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo
2)w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
3)przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio
prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości
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przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro, z tym że wartość
tych składników oblicza się stosując odpowiednio art. 14.
1d. Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna
wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników,
których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy
przekroczyły równowartość:
1) 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro - za takie transakcje lub inne
zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w
roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro
za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro;
2) 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro - za takie transakcje lub
inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość
przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro
powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro;
3) 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne
zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą
równowartość kwoty 500 000 euro.
1e. Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się również zawartą w roku podatkowym:
1) umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników
wkładów przekracza równowartość 50 000 euro lub
2) umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość
wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w
umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50 000
euro.
1f. W przypadku podatników uzyskujących przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną,
jeżeli spółka niebędąca osobą prawną dokonuje transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust.
1 pkt 1, spełnienie warunku prowadzenia ksiąg rachunkowych i limit przychodów lub kosztów, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się dla tej spółki.
1g. W przypadku, o którym mowa w ust. 1f, dokumentacja podatkowa może zostać sporządzona przez
wyznaczonego wspólnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za
nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji podatkowej.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
poz. 1932), art. 2 pkt 1 lit. b)

12. W art. 9a uchylono ust. 2 oraz 2a
„2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami
powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście
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zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza
równowartość:
1) 100 000 euro - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego
zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
2) 30 000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości
niematerialnych i prawnych, albo
3) 50 000 euro - w pozostałych przypadkach.
2a. W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną obowiązek, o którym mowa w ust. 1,
obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza
równowartość 50 000 euro. W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o
podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej
umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości - do przewidywanej na dzień zawarcia
umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
poz. 1932), art. 2 pkt 1 lit. c)

13. W art. 9a dodano ust. 2b-2i
„2b. Dokumentacja podatkowa obejmuje:
1) opis transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w tym umów zarządzania
płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy podatnikiem, a w przypadku, o
którym mowa w ust. 1f - spółką niebędącą osobą prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi,
zawierający:
a) wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń,
b) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń,
c) dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te
zdarzenia,
d) opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez
podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - spółkę niebędącą osobą prawną, i
podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i
pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
e) wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem
ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych
zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę)
podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - również pozostałych wspólników spółki
niebędącej osobą prawną;
2) w przypadku podatników:
a) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na
podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok
podatkowy równowartość 10 000 000 euro albo
b) posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w
rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie
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prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w
rozumieniu tych przepisów równowartość 10 000 000 euro
- poza opisem, o którym mowa w pkt 1, także opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych
ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w
transakcjach lub innych zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, zwanej dalej „analizą danych
porównawczych”, wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń, o której mowa w pkt 1 lit. e, wraz z podaniem
źródła tych danych;
3) opis danych finansowych podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - spółki niebędącej
osobą prawną, pozwalający na porównanie rozliczeń, o których mowa w pkt 1 lit. e, z danymi
wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia
wynika z obowiązujących podatnika lub spółkę przepisów o rachunkowości;
4) informacje o podatniku, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - o spółce niebędącej osobą
prawną, obejmujące opis:
a) struktury organizacyjnej i struktury zarządczej,
b) przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności,
c) realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w
roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi
istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę)
podatnika,
d) otoczenia konkurencyjnego;
5) dokumenty, w szczególności:
a) umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty,
dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, umowę spółki niebędącej
osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze,
dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku
oraz uczestnictwa w stratach,
b) porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi
państw innych niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których
mowa w ust. 1, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe.
2c. Analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach mających
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane są dla podatnika dostępne. W
przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy danych porównawczych, podatnik załącza do
dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z
podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.
2d. Dokumentacja podatkowa powinna również zawierać informacje o grupie podmiotów powiązanych,
w skład której wchodzi podatnik lub w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - spółka niebędąca osobą
prawną, w której podatnik uzyskuje przychody z udziału, jeżeli przychody tego podatnika albo tej spółki
lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w przypadku podatnika w roku
poprzedzającym rok podatkowy, a w przypadku spółki niebędącej osobą prawną w poprzednim roku
obrotowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości, równowartość 20 000 000 euro. Informacje te
obejmują w szczególności:
1) wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów
powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego zeznania podatkowego;
2) strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych;
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3) opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez
grupę podmiotów powiązanych;
4) opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych;
5) opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę
podmiotów powiązanych istotnych wartości niematerialnych;
6) opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem
skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę podmiotów powiązanych;
7) opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień w
sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi państw innych niż
Rzeczpospolita Polska, w tym jednostronnych uprzednich porozumień cenowych.
2e. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku transakcji objętych decyzją w
sprawie uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy
podmiotami powiązanymi, w okresie, którego ta decyzja dotyczy, obejmuje informacje, o których mowa
w ust. 2b pkt 1 lit. b, d i e.
2f. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, dokumentację podatkową w zakresie
elementów wymienionych w ust. 2b sporządza się nie później niż do dnia upływu terminu określonego
dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, z tym że opis, o którym mowa w ust. 2b pkt 3, sporządza
się w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podatnika lub spółki niebędącej
osobą prawną.
2g. Dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym transakcji lub
innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlega okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie
rzadziej niż raz na rok podatkowy, przed dniem upływu terminu określonego dla złożenia zeznania
podatkowego za kolejne lata, w zakresie zawartych w niej informacji, z zastrzeżeniem ust. 2h.
2h. Dokumentacja podatkowa obejmująca elementy wymienione w ust. 2b pkt 2 podlega w tym
zakresie aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana warunków ekonomicznych w stopniu
znacznie wpływającym na analizę danych porównawczych uzasadnia dokonanie przeglądu w roku
zaistnienia tej zmiany.
2i. Informacje, o których mowa w ust. 2d, dołącza się do dokumentacji podatkowej w terminie do dnia
złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w ust. 2d pkt 1.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
poz. 1932), art. 2 pkt 1 lit. d)

14. W art. 9a uchylono ust. 3 oraz ust. 3a
„3. Obowiązek sporządzenia dokumentacji, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również transakcję, w
związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub
pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w
kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość)
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wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku
podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro.
3a. W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli jedną ze stron umowy jest podmiot
mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą
konkurencję podatkową, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje umowy, w których łączna
wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 euro. W przypadku
umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do
wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w
umowie tej wartości - do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego
przedsięwzięcia.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
poz. 1932), art. 2 pkt 1 lit. e)

15. W art. 9a dodano ust. 3d
„3d. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku podatników, o których mowa w
ust. 1, 1b, 5a i 5b, nie ma zastosowania do transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny
przedmiotu takiej transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów
normatywnych.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
poz. 1932), art. 2 pkt 1 lit. f)

16. Zmiana w art. 9a ust. 4
Stare brzmienie:
”Na żądanie organów podatkowych lub organów
kontroli skarbowej podatnicy są obowiązani do
przedłożenia dokumentacji, o której mowa w ust.
1-3a, w terminie 7 dni od dnia doręczenia
żądania tej dokumentacji przez te organ.”

Nowe brzmienie:
„Na żądanie organów podatkowych lub organów
kontroli skarbowej podatnicy, o których mowa w
ust. 1, 1b, 5a i 5b, są obowiązani do przedłożenia
dokumentacji podatkowej w terminie 7 dni od
dnia doręczenia tego żądania. "

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
poz. 1932), art. 2 pkt 1 lit. g)

17. Do art. 9a dodano ust. 4a
„Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia
i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie
przekracza limitów określonych w ust. 1d lub 1e, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na
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prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji
podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia
wartości transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia
dokumentacji podatkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
poz. 1932), art. 2 pkt 1 lit. h)

18. Zmiana w art. 9a ust. 5
Stare brzmienie:
„Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w
ust. 2, 2a, 3 i 3a, przelicza się na walutę polską po
średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy
Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu
roku podatkowego poprzedzającego rok
podatkowy, w którym została zawarta transakcja
(umowa) objęta obowiązkiem, o którym mowa w
ust. 1.”

Nowe brzmienie:
„Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w
ust. 1, 1b, 1d, 1e, 2b i 2d, przelicza się na walutę
polską po średnim kursie ogłaszanym przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującym w
ostatnim dniu roboczym roku podatkowego
poprzedzającego rok podatkowy, którego
dotyczy dokumentacja podatkowa.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
poz. 1932), art. 2 pkt 1 lit. i)

19. Do art. 9a dodano ust. 7 oraz ust. 8
„7. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, są obowiązani składać urzędom skarbowym
oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu terminu określonego dla
złożenia rocznego zeznania podatkowego, z tym że oświadczenie to nie dotyczy informacji, o których
mowa w ust. 2d. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 5a, oświadczenie może podpisać
osoba upoważniona do reprezentowania zagranicznego zakładu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
zakres informacji, wymienionych w ust. 2b i 2d, w celu ułatwienia podatnikom sporządzenia poprawnej
dokumentacji podatkowej, uwzględniając wytyczne OECD w zakresie cen transferowych dla
przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
poz. 1932), art. 2 pkt 1 lit. j)
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20. Zmiana w art. 10 ust. 4
Stare brzmienie:
„Przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12
nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie
lub podział spółek nie są przeprowadzane z
uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz
głównym bądź jednym z głównych celów takiej
operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od
opodatkowania.”

Nowe brzmienie:
„Przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12
i ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy
głównym lub jednym z głównych celów
połączenia spółek, podziału spółek lub wymiany
udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od
opodatkowania.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 3 lit.
a)

21. Do art. 10 dodano ust. 4a
„Jeżeli połączenie spółek, podział spółek lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z
uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 4 domniemywa się, że głównym lub jednym z
głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 3 lit.
b)

22. Zmiana w art. 11 ust. 5a
Stare brzmienie:
„5a. Posiadanie udziału w kapitale innego
podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza
sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio
lub pośrednio posiada w kapitale innego
podmiotu udział nie mniejszy niż 5%.”

Nowe brzmienie:
„5a. Posiadanie udziału w kapitale innego
podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza
sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio
lub pośrednio posiada w kapitale innego
podmiotu udział nie mniejszy niż 25%.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
poz. 1932), art. 2 pkt 2

23. Zmiana w art. 12 ust. 1 pkt 7
Stare brzmienie:
„nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce
albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w

Nowe brzmienie:
„wartość wkładu określona w statucie lub
umowie spółki, a w razie ich braku wartość
wkładu określona w innym dokumencie o
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zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż
przedsiębiorstwo lub jego.”

podobnym charakterze - w przypadku wniesienia
do spółki albo do spółdzielni wkładu
niepieniężnego
w
innej
postaci
niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;
jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości
rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie
została określona w statucie, umowie albo innym
dokumencie
o
podobnym
charakterze,
przychodem jest wartość rynkowa takiego
wkładu określona na dzień przeniesienia
własności przedmiotu wkładu niepieniężnego;
przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 4 lit.
a)

24. W art. 12 ust. 1 uchylono pkt 7a
1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:
„u wspólnika, określona w umowie spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, wartość wkładu niepieniężnego
wniesionego w postaci rzeczy lub praw, niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części, w zamian za który wspólnikowi nie są wydawane udziały (akcje), o których mowa w pkt 7; przepisy
art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio;”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 4 lit.
b)

25. W art. 12 ust. 1b dodano pkt 2a
1b. Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu:
„przeniesienia na spółkę własności przedmiotu wkładu - w przypadku gdy spółka lub podwyższenie
kapitału spółki nie podlegają obowiązkowi rejestracji we właściwym rejestrze zgodnie z przepisami
państwa, w którym spółka ma siedzibę lub zarząd, albo”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 4 lit.
b)

26. W art. 12 ust. 1b uchylono pkt 5
Stare brzmienie:
„1b. Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje
w dniu:
1)zarejestrowania spółki, spółdzielni albo

Nowe brzmienie:
„1b. Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje
w dniu:
1)zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
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2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału
zakładowego spółki, albo
3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji
związane jest z warunkowym podwyższeniem
kapitału zakładowego, albo
4) podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet
członków spółdzielni, albo
5) w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia
udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za
wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej
własności intelektualnej wniesiony przez
podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym
dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub
unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot
komercjalizujący został postawiony w stan
upadłości lub likwidacji lub przestał być
podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej
Polskiej opodatkowaniu od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich
osiągania; w przypadku wystąpienia tych
okoliczności przychód ustala się na dzień
poprzedzający dzień ich wystąpienia; koszty
uzyskania przychodu ustala się w wysokości
określonej według stanu obowiązującego na
dzień wniesienia wkładu niepieniężnego w
postaci
komercjalizowanej
własności
intelektualnej, stosując przepis art. 15 ust. 1j pkt
1 lub 3 oraz ust. 1o.”

2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału
zakładowego spółki, albo
3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji
związane jest z warunkowym podwyższeniem
kapitału zakładowego, albo
4) podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet
członków spółdzielni.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki
prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1933), art. 2 pkt 1 lit. a)

27. W art. 12 uchylono ust. 1c
„Przychód określony w ust. 1 pkt 7a powstaje w dniu przeniesienia na spółkę, o której mowa w art. 1
ust. 3, własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 4 lit.
c)
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28. Zmiana w art. 12 ust. 3m
Stare brzmienie:
„Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 3j, następuje
po
zmianie
formy
opodatkowania
na
zryczałtowaną formę opodatkowania określoną
w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku
tonażowym, zmniejszenia lub zwiększenia
przychodów dokonuje się w ostatnim okresie
rozliczeniowym
przed
zmianą
formy
opodatkowania.”

Nowe brzmienie:
„Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 3j, następuje
po
zmianie
formy
opodatkowania
na
zryczałtowaną formę opodatkowania określoną
w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku
tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r.
o
aktywizacji
przemysłu
okrętowego
i
przemysłów komplementarnych, zmniejszenia
lub zwiększenia przychodów dokonuje się w
ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą
formy opodatkowania.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów
komplementarnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1206), art. 17 pkt 3

29. Zmiana w art. 12 ust. 4 pkt 19
4. Do przychodów nie zalicza się:

Stare brzmienie:
„nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w
zamian za wkład niepieniężny, którego
przedmiotem są środki trwałe lub wartości
niematerialne i prawne, o których mowa w art.
16a-16c, wniesiony przez podmiot publiczny, o
którym mowa w ustawie o partnerstwie
publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa
w art. 14 ust. 1 tej ustawy;”

Nowe brzmienie:
„wartości wkładu, określonej zgodnie z art. 12
ust. 1 pkt 7, którego przedmiotem są środki
trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o
których mowa w art. 16a-16c, wniesionego przez
podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie o
partnerstwie publiczno-prywatnym, do spółki, o
której mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy;”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 4 lit.
d)

30. Do art. 12 ust. 4 dodano pkt 25
4. Do przychodów nie zalicza się:
„wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej
jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki
prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1933), art. 2 pkt 1 lit. b)
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31. Do art. 12 ust. 4 dodano pkt 26
4. Do przychodów nie zalicza się:
„wartości otrzymanych przez fundusz inwestycyjny z tytułu wpłat dokonanych w formie pieniężnej lub
papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, przyjętych w
zamian za przydział lub zbycie uczestnikom funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi
subfunduszami - uczestnikom subfunduszu, jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1926), art. 2 pkt 3

32. Zmiana w art. 15 ust. 1j
Stare brzmienie:
„W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce
albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład
niepieniężny
w
innej
postaci
niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część
- na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo
wkładów w spółdzielni - ustala się koszt
uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12
ust. 1 pkt 7 albo 7a, w wysokości:
1) wartości początkowej przedmiotu wkładu,
zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi
przepisami, pomniejszonej o dokonaną
przed wniesieniem tego wkładu sumę
odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w
art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem
wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub
wartości niematerialne i prawne;
2) wartości:
a) określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt
7 albo 7a - jeżeli przedmiotem wkładu są
udziały (akcje) w spółce albo wkłady w
spółdzielni objęte w zamian za wkład
niepieniężny w innej postaci niż
przedsiębiorstwo
lub
jego
zorganizowana część,
b )określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt
8, w przypadku gdy udziały (akcje) w
spółce albo wkłady w spółdzielni, które
są wnoszone w formie wkładu
niepieniężnego, nie zostały objęte w
zamian za wkład niepieniężny,

Nowe brzmienie:
„W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce
albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład
niepieniężny
w
innej
postaci
niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część
- na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo
wkładów w spółdzielni - ustala się koszt
uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12
ust. 1 pkt 7, w wysokości:
1) wartości początkowej przedmiotu wkładu,
zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi
przepisami, pomniejszonej o dokonaną
przed wniesieniem tego wkładu sumę
odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w
art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem
wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub
wartości niematerialne i prawne;
2) wartości:
a) określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt
7 - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały
(akcje) w spółce albo wkłady w
spółdzielni objęte w zamian za wkład
niepieniężny w innej postaci niż
przedsiębiorstwo
lub
jego
zorganizowana część,
b)określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt
8, w przypadku gdy udziały (akcje) w
spółce albo wkłady w spółdzielni, które
są wnoszone w formie wkładu
niepieniężnego, nie zostały objęte w
zamian za wkład niepieniężny,
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c) określonej zgodnie z ust. 1k, w
przypadku gdy udziały (akcje) w spółce
albo wkłady w spółdzielni, które są
wnoszone
w
formie
wkładu
niepieniężnego, zostały objęte w zamian
za wkład niepieniężny w postaci
przedsiębiorstwa
lub
jego
zorganizowanej części
- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są
udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni;
3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do
kosztów uzyskania przychodów, wydatków na
nabycie lub wytworzenie, innych niż
wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku
podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu
niepieniężnego są te inne składniki;
4) wydatków na nabycie lub wytworzenie
składnika majątku, niezaliczonych do kosztów
uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie
lub wartości początkowej takiego składnika
majątku pomniejszonej o sumę dokonanych
od tego składnika odpisów amortyzacyjnych jeżeli składnik ten został otrzymany przez
podatnika w związku z likwidacją spółki
niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem
z takiej spółki.”

c) określonej zgodnie z ust. 1k, w
przypadku gdy udziały (akcje) w spółce
albo wkłady w spółdzielni, które są
wnoszone
w
formie
wkładu
niepieniężnego, zostały objęte w zamian
za wkład niepieniężny w postaci
przedsiębiorstwa
lub
jego
zorganizowanej części
- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są
udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni;
3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do
kosztów uzyskania przychodów, wydatków
na nabycie lub wytworzenie, innych niż
wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku
podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu
niepieniężnego są te inne składniki;
4) wydatków na nabycie lub wytworzenie
składnika majątku, niezaliczonych do
kosztów
uzyskania
przychodów
w
jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej
takiego składnika majątku pomniejszonej o
sumę dokonanych od tego składnika
odpisów amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten
został otrzymany przez podatnika w związku
z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną
lub wystąpieniem z takiej spółki.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 5 lit.
a)

33. Zmiana w art. 15 ust. 1k
Stare brzmienie:
„W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji)
w spółce objętych w zamian za wkład
niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji)
w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się
w wysokości:
1) określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7
albo 7a - jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte
w zamian za wkład niepieniężny w innej
postaci niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część, w tym również za
wkład w postaci komercjalizowanej własności
intelektualnej;

Nowe brzmienie:
„W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji)
w spółce objętych w zamian za wkład
niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji)
w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się
w wysokości:
1) określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały objęte w
zamian za wkład niepieniężny w innej postaci
niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana
część, w tym również w zamian za wkład
niepieniężny w postaci komercjalizowanej
własności intelektualnej;;
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1a)
wartości
początkowej
składnika
majątkowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
będącego przedmiotem wkładu własnego, o
którym mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy,
zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi
przepisami, pomniejszonej o dokonaną
przed wniesieniem tego wkładu sumę
odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w
art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku
wniesienia gruntów lub prawa wieczystego
użytkowania gruntów wartości równej
wydatkom poniesionym na ich nabycie;
2) przyjętej dla celów podatkowych wartości
składników przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej
części,
wynikającej
z
ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1,
określonej na dzień objęcia tych udziałów
(akcji) w spółce, nie wyższej jednak niż
wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich
objęcia określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt
7 albo 7a.”

1a)
wartości
początkowej
składnika
majątkowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
będącego przedmiotem wkładu własnego, o
którym mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy,
zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi
przepisami, pomniejszonej o dokonaną
przed wniesieniem tego wkładu sumę
odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w
art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku
wniesienia gruntów lub prawa wieczystego
użytkowania gruntów wartości równej
wydatkom poniesionym na ich nabycie;
2) przyjętej dla celów podatkowych wartości
składników przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej
części,
wynikającej
z
ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1,
określonej na dzień objęcia tych udziałów
(akcji) w spółce, nie wyższej jednak niż
wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich
objęcia, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt
7.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 5 lit.
b)

34. Zmiana w art. 15 ust. 4l
Stare brzmienie:
„Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 4i, następuje
po
zmianie
formy
opodatkowania
na
zryczałtowaną formę opodatkowania określoną
w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku
tonażowym, zmniejszenia lub zwiększenia
kosztów uzyskania przychodów dokonuje się w
ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą
formy opodatkowania.”

Nowe brzmienie:
„Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 4i, następuje
po
zmianie
formy
opodatkowania
na
zryczałtowaną formę opodatkowania określoną
w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku
tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r.
o
aktywizacji
przemysłu
okrętowego
i
przemysłów komplementarnych, zmniejszenia
lub zwiększenia kosztów uzyskania przychodów
dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym
przed zmianą formy opodatkowania.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów
komplementarnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1206), art. 17 pkt 4
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35. Dodano art. 15d
„1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność
dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm. 4)) została dokonana bez pośrednictwa rachunku
płatniczego.
2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność
dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy:
1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają
przychody
- w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:
1) nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych;
2) dokonania płatności po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania
określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, z tym że zmniejszenie
kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy
poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 780), art. 2

36. Uchylono art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
63) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych:
„d) nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana
na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki; ”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 6 lit.
a)

37. Do art. 16 ust. 1 dodano pkt 72
„kwot wypłaconych przez fundusz inwestycyjny z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo
wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłaty uczestnikom funduszu dochodów (przychodów)
funduszu inwestycyjnego, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów (przychodów)
bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.”
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1926), art. 2 pkt 4

38. Do art. 16 dodano ust. 3h
„3h. Unicestwienie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 1 pkt 8c lit. c oraz w art. 10 ust. 1 pkt 6,
obejmuje również zmniejszenie wartości nominalnej udziałów (akcji).”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 6 lit.
b)

39. Zmiana w art. 16g ust. 20
Stare brzmienie:
„W razie zmiany formy opodatkowania z podatku
tonażowego na podatek dochodowy podatnicy w
ewidencji, o której mowa w art. 9, uwzględniają
odpisy amortyzacyjne przypadające za okres
opodatkowania w formie podatku tonażowego.”

Nowe brzmienie:
„W razie zmiany formy opodatkowania
odpowiednio z podatku tonażowego albo
zryczałtowanego
podatku
od
wartości
sprzedanej produkcji, o którym mowa w ustawie
z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu
okrętowego i przemysłów komplementarnych,
na podatek dochodowy podatnicy w ewidencji, o
której mowa w art. 9, uwzględniają odpisy
amortyzacyjne
przypadające
za
okres
opodatkowania w formie podatku tonażowego
lub zryczałtowanego podatku od wartości
sprzedanej produkcji.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów
komplementarnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1206), art. 17 pkt 5

40. Do art. 17 ust. 1 dodano pkt 57 oraz pkt 58
1. Wolne od podatku są:
„57) dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych funduszy
inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy
inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z
wyłączeniem:
a) dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub
jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub
prawa podatkowego państwa, w którym te spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub
zarząd, podmioty te nie są traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w tym państwie
opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,
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b) dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek udzielonych podmiotom, o których mowa w lit.
a, oraz odsetek od innych zobowiązań tych podmiotów wobec funduszu,
c) dochodów (przychodów) z odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach, o których mowa w
lit. a,
d) darowizn bądź innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń dokonywanych przez
podmioty, o których mowa w lit. a,
e) dochodów (przychodów) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych emitowanych
przez podmioty, o których mowa w lit. a,
f) dochodów (przychodów) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych przez
podmioty, o których mowa w lit. a, lub udziałów w tych podmiotach;
58) dochody (przychody) instytucji wspólnego inwestowania posiadających siedzibę w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o których mowa w art. 6 ust. 4, spełniających warunki, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a i d-f, z wyłączeniem dochodów określonych w pkt 57 lit. a-f.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1926), art. 2 pkt 5 lit. a)

41. Do art. 17 dodaje się ust. 11 oraz ust. 12
„11. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 58, dotyczy instytucji wspólnego inwestowania:
1) których wyłącznym przedmiotem działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych w
papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe;
2) w przypadku których prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych
organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę.
12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 58, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej
wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy
międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy
informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik ma siedzibę.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1926), art. 2 pkt 5 lit. b)

42. Do art. 18d ust. 2 dodano pkt 5
„5) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub
średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:
a) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami
wymaganych tłumaczeń na język obcy,
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b) prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni
zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty
urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
c) odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa
ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w
postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa
prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w
odpowiednim zagranicznym organie,
d) opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności
koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy
oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu
europejskiego.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki
prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1933), art. 2 pkt 2 lit. a)

43. Zmiana w art. 18d ust. 7 oraz ust. 8
Stare brzmienie:

Nowe brzmienie:

„7. Kwota kosztów kwalifikowanych nie może
przekroczyć:
1) w odniesieniu do kosztów, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 - 30% tych kosztów;
2) w odniesieniu do kosztów, o których mowa
w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3:
a) 20% tych kosztów - jeżeli podatnik jest
mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim
przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej,
b) 10% tych kosztów - w przypadku
pozostałych podatników.

„Kwota kosztów kwalifikowanych nie może
przekroczyć:
1) w przypadku gdy podatnik jest
mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim
przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej - 50%
kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3;
2) w przypadku pozostałych podatników:
a) 50% kosztów, o których mowa w ust.
2 pkt 1,
b) 30% kosztów, o których mowa w ust.
2 pkt 2-4 i ust. 3.

8. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok
podatkowy, w którym poniesiono koszty
kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik
poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość
dochodu podatnika jest niższa od kwoty
przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej
części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno
następujące po sobie trzy lata podatkowe
następujące bezpośrednio po roku, w którym
podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z
odliczenia.”

8. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok
podatkowy, w którym poniesiono koszty
kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik
poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość
dochodu podatnika jest niższa od kwoty
przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej
części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno
następujące po sobie sześć lat podatkowych
następujących bezpośrednio po roku, w którym
podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z
odliczenia.”
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki
prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1933), art. 2 pkt 2 lit. b)

44. W art. 18d dodaje się ust. 9
„Przepisu ust. 8 zdanie drugie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu kwotę przysługującą
mu zgodnie z art. 18da.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki
prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1933), art. 2 pkt 2 lit. c)

45. Dodano art. 18da
„1. Podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności poniósł stratę albo osiągnął
dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia określonego w art. 18d ust. 1, przysługuje
kwota odpowiadająca iloczynowi nieodliczonego na podstawie art. 18d ust. 1 odliczenia i stawki
podatku określonej w art. 19 ust. 1 obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku
rozpoczęcia działalności, jeżeli w tym roku podatnik, o którym mowa w ust. 1, jest mikroprzedsiębiorcą,
małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
3. Kwota wykazana przez podatnika w zeznaniu, przysługująca na podstawie ust. 1 lub 2, stanowi
pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących
aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni:
1)w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
2)w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
3)przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki niemające osobowości prawnej, które wniosły
na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo,
zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości
przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej
według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy
października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w
zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio art.
14, albo
4)przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki niemające osobowości prawnej wnoszące,
tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez
te osoby lub jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby lub jednostki
posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.
5. Podatnik jest obowiązany do zwrotu wykazanej w zeznaniu kwoty przysługującej mu na podstawie
ust. 1 lub 2, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, za który
złożył to zeznanie, zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji.
6. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, podatnik wykazuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 27. ”
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki
prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1933), art. 2 pkt 3

46. Zmiana w art. 18e
Stare brzmienie:
„Podatnicy korzystający z odliczenia, o którym
mowa w art. 18d, są obowiązani wykazać w
zeznaniu koszty kwalifikowane podlegające
odliczeniu.”

Nowe brzmienie:
„Podatnicy korzystający z odliczenia, o którym
mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym
przysługuje kwota określona w art. 18da, są
obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione
koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub
stanowiące
podstawę
do
wyliczenia
przysługującej podatnikowi kwoty.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki
prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1933), art. 2 pkt 4

47. Zmiana w art. 19 ust. 1
Stare brzmienie:
„Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art.
24a, wynosi 19% podstawy opodatkowania.”

Nowe brzmienie:
„Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art.
24a, wynosi:
1) 19% podstawy opodatkowania;
2) 15% podstawy opodatkowania - w
przypadku:
a) małych podatników,
b)
podatników
rozpoczynających
działalność - w roku podatkowym, w
którym rozpoczęli działalność.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 7 lit.
a)

48. W art. 19 dodaje się ust. 1a oraz ust. 1b
„1a. Podatnik, który został utworzony:
1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia
spółki w inną spółkę, albo
2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie
przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego
przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10
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000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na
pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono
te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się,
stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo
4)przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki
majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te
osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników
- nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku
podatkowym bezpośrednio po nim następującym.
1b. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do podatkowych grup kapitałowych.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 7 lit.
b)

49. Zmiana w art. 19 ust. 4
Stare brzmienie:
„Jeżeli organy podatkowe lub organy kontroli
skarbowej określą, na podstawie art. 11, dochód
podatnika w wysokości wyższej (stratę w
wysokości niższej) niż zadeklarowana przez
podatnika w związku z dokonaniem transakcji, o
których mowa w art. 9a, a podatnik nie
przedstawi tym organom wymaganej przez te
przepisy dokumentacji podatkowej - różnicę
między dochodem zadeklarowanym przez
podatnika a określonym przez te organy
opodatkowuje się stawką 50%.”

Nowe brzmienie:
„Jeżeli organ podatkowy lub organ kontroli
skarbowej określi, na podstawie art. 11, dochód
podatnika w wysokości wyższej (stratę w
wysokości niższej) niż zadeklarowana przez
podatnika w związku z dokonaniem transakcji
lub ujęciem innych zdarzeń, o których mowa w
art. 9a, a podatnik nie przedłoży tym organom
dokumentacji podatkowej - różnicę między
dochodem zadeklarowanym przez podatnika a
określonym przez te organy opodatkowuje się
stawką 50%.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
poz. 1932), art. 2 pkt 3

50. Zmiana w art. 21 ust. 3 pkt 4
3. Zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnione są
łącznie następujące warunki:

Stare brzmienie:
„odbiorcą należności, o których mowa w ust. 1
pkt 1, jest:
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa
w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w

Nowe brzmienie:
„rzeczywistym właścicielem należności, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa
w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w
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następstwie uzyskania tych należności
podlega opodatkowaniu w tym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym
ten zagraniczny zakład jest położony.”

następstwie uzyskania tych należności
podlega opodatkowaniu w tym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym
ten zagraniczny zakład jest położony.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 8

51. Zmiana w art. 24a ust. 3 pkt. 3
3. Zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

Stare brzmienie:
„3) zagraniczna spółka spełniająca łącznie
następujące warunki:
a) w spółce tej podatnik, o którym mowa w
art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez
okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio
lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w
kapitale lub 25% praw głosu w organach
kontrolnych lub stanowiących lub 25%
udziałów związanych z prawem do
uczestnictwa w zyskach,
b) co najmniej 50% przychodów tej spółki
osiągniętych w roku podatkowym, o którym
mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych
przychodów z udziału w zyskach osób
prawnych, przychodów ze zbycia udziałów
(akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od
wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i
gwarancji, a także przychodów z praw
autorskich, praw własności przemysłowej, w
tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i
realizacji praw z instrumentów finansowych,
c) co najmniej jeden rodzaj przychodów, o
których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę
spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub
zarządu opodatkowaniu według stawki
podatku dochodowego obowiązującej w tym
państwie niższej o co najmniej 25% od stawki,
o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu
lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem
dochodowym w tym państwie, chyba że
przychody te podlegają zwolnieniu od
opodatkowania w państwie siedziby lub
zarządu spółki je otrzymującej na podstawie
przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia

Nowe brzmienie:
„3) zagraniczna spółka spełniająca łącznie
następujące warunki:
a) w spółce tej podatnik, o którym mowa w
art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez
okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio
lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w
kapitale lub 25% praw głosu w organach
kontrolnych lub stanowiących lub 25%
udziałów związanych z prawem do
uczestnictwa w zyskach,
b) co najmniej 50% przychodów tej spółki
osiągniętych w roku podatkowym, o którym
mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych
przychodów z udziału w zyskach osób
prawnych, przychodów ze zbycia udziałów
(akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od
wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i
gwarancji, a także przychodów z praw
autorskich, praw własności przemysłowej, w
tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i
realizacji praw z instrumentów finansowych,
c) co najmniej jeden rodzaj przychodów, o
których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę
spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub
zarządu opodatkowaniu według stawki
podatku dochodowego obowiązującej w tym
państwie niższej o co najmniej 25% od stawki,
o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, lub
zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania
podatkiem dochodowym w tym państwie,
chyba że przychody te podlegają zwolnieniu
od opodatkowania w państwie siedziby lub
zarządu spółki je otrzymującej na podstawie
przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z
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30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego
systemu
opodatkowania
mającego
zastosowanie
w
przypadku
spółek
dominujących i spółek zależnych różnych
państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z
29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).”

dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
wspólnego
systemu
opodatkowania
mającego zastosowanie w przypadku spółek
dominujących i spółek zależnych różnych
państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z
29.12.2011, str. 8, z późn. zm.). ”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 9

52. Zmiana w art. 26 ust. 1f
Stare brzmienie:
„1f. W przypadku należności, o których mowa w
art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1,
wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art.
21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej
zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej,
które dokonują wypłat tych należności, stosują
zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22
ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem
uzyskania pisemnego oświadczenia, że w
stosunku do wypłacanych należności spełnione
zostały warunki, o których mowa odpowiednio w
art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 4.”

Nowe brzmienie:
„1f. W przypadku należności, o których mowa w
art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1,
wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art.
21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej
zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej,
które dokonują wypłat tych należności, stosują
zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22
ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem
uzyskania od tej spółki lub jej zagranicznego
zakładu pisemnego oświadczenia, że w stosunku
do wypłacanych należności spełnione zostały
warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21
ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 4. W przypadku
należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1,
pisemne oświadczenie powinno wskazywać, że
spółka albo zagraniczny zakład jest rzeczywistym
właścicielem wypłacanych należności.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), art. 2 pkt 9

53. Zmiana w art. 26 ust. 1g oraz ust. 1h
Stare brzmienie:
1g. Osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej oraz będące
przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują
wypłat należności z tytułów wymienionych w art.
21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 na rzecz podmiotów
wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a,

Nowe brzmienie:
1g. Osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej oraz będące
przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują
wypłat należności z tytułów wymienionych w art.
21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 na rzecz podmiotów
wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz
art. 17 ust. 1 pkt 58, stosują zwolnienia
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stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów
wyłącznie pod warunkiem:
1) udokumentowania przez podmiot, o
którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a,
jego miejsca siedziby dla celów podatkowych,
uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem
rezydencji, oraz
2) złożenia przez podmiot, o którym mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, pisemnego
oświadczenia,
że
jest
rzeczywistym
właścicielem wypłaconych przez płatnika
należności oraz spełnia on warunki, o których
mowa w tych przepisach.

wynikające z tych przepisów wyłącznie pod
warunkiem:
1) udokumentowania przez podmiot, o
którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz
art. 17 ust. 1 pkt 58, jego miejsca siedziby dla
celów podatkowych, uzyskanym od tego
podmiotu certyfikatem rezydencji, oraz
2) złożenia przez podmiot, o którym mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1
pkt 58, pisemnego oświadczenia, że jest
rzeczywistym właścicielem wypłaconych
przez płatnika należności oraz spełnia on
warunki, o których mowa w tych przepisach.

1h. Ocena warunków określonych w ust. 1g
dokonywana jest niezależnie od warunku
istnienia podstawy prawnej do wymiany
informacji podatkowej między Rzecząpospolitą
Polską a państwem należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot
wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ma
siedzibę.

1h. Ocena warunków określonych w ust. 1g
dokonywana jest niezależnie od warunku
istnienia podstawy prawnej do wymiany
informacji podatkowej między Rzecząpospolitą
Polską a państwem należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, w którym pomiot
wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art.
17 ust. 1 pkt 58 ma siedzibę.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1926), art. 2 pkt 6

54. Do art. 27 dodano ust. 5
„Podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w
rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000
euro, dołączają do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie
transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami
powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio
na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju
stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
poz. 1932), art. 2 pkt 6

55. Do art. 27 dodano ust. 8
„Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
uproszczonego sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając informacje dotyczące
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podmiotów powiązanych, rodzaju powiązań z tymi podmiotami, rodzaju i przedmiotu transakcji lub
innych zdarzeń, zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata
należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję
podatkową, a także kierując się potrzebą ułatwienia podatnikom poprawnego sporządzenia tego
sprawozdania.”
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
poz. 1932), art. 2 pkt 6

ZMIANY OD 1 MARCA 2017 R.
1. Zmiana w art. 9a ust. 4
Stare brzmienie:
”Na żądanie organów podatkowych lub
organów kontroli skarbowej podatnicy są
obowiązani do przedłożenia dokumentacji, o
której mowa w ust. 1-3a, w terminie 7 dni od
dnia doręczenia żądania tej dokumentacji
przez te organ.”

Nowe brzmienie:
„Na żądanie organów podatkowych, o
których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, są
obowiązani do przedłożenia dokumentacji
podatkowej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia tego żądania."

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 20165 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948), art. 21 pkt 1

2. Zmiana w art. 9a ust. 4a
Stare brzmienie:
„Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej
może wystąpić do podatnika z żądaniem
sporządzenia i przedłożenia dokumentacji
podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń,
których wartość nie przekracza limitów
określonych w ust. 1d lub 1e, w przypadku
zaistnienia okoliczności wskazujących na
prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w
celu uniknięcia obowiązku sporządzenia
dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno
wskazywać
okoliczności
świadczące
o
prawdopodobieństwie
zaniżenia
wartości
transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik jest
obowiązany do sporządzenia i przedłożenia
dokumentacji podatkowej, w terminie 30 dni od
dnia doręczenia takiego żądania.”

Nowe brzmienie:
„Organ podatkowy może wystąpić do podatnika
z żądaniem sporządzenia i przedłożenia
dokumentacji podatkowej dla transakcji lub
innych zdarzeń, których wartość nie przekracza
limitów określonych w ust. 1d lub 1e, w
przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących
na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości
w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia
dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno
wskazywać
okoliczności
świadczące
o
prawdopodobieństwie
zaniżenia
wartości
transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik jest
obowiązany do sporządzenia i przedłożenia
dokumentacji podatkowej, w terminie 30 dni od
dnia doręczenia takiego żądania."
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 20165 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948), art. 21 pkt 1

3. Zmiana w art. 11 ust. 8e
Stare brzmienie:
”Przepisy ust. 8b i 8c stosuje się odpowiednio w
przypadkach, w których:
1) organ podatkowy lub organ kontroli
skarbowej określił dochody podatnika w
związku z ustaleniem lub narzuceniem
pomiędzy podmiotami krajowymi warunków,
o których mowa w ust. 1, lub
2) podatnik po zakończeniu kontroli
podatkowej skorzystał z uprawnienia do
skorygowania zeznania o wysokości dochodu
(straty) osiągniętego w roku podatkowym w
przypadku ujawnienia przez kontrolę
nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub
narzuceniem
pomiędzy
podmiotami
krajowymi warunków, o których mowa w ust.
1, lub
3) podatnik skorzystał z uprawnienia do
skorygowania uprzednio złożonej deklaracji,
zgodnie z art. 14c ustawy z dnia 28 września
1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 720 i 1165), w przypadku ujawnienia
przez kontrolę nieprawidłowości w związku z
ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy
podmiotami krajowymi warunków, o których
mowa w ust. 1.”

Nowe brzmienie:
„Przepisy ust. 8b i 8c stosuje się odpowiednio w
przypadkach, w których:
1) organ podatkowy określił dochody
podatnika w związku z ustaleniem lub
narzuceniem
pomiędzy
podmiotami
krajowymi warunków, o których mowa w ust.
1, lub
2) podatnik po zakończeniu kontroli
podatkowej skorzystał z uprawnienia do
skorygowania zeznania o wysokości dochodu
(straty) osiągniętego w roku podatkowym w
przypadku ujawnienia przez kontrolę
nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub
narzuceniem
pomiędzy
podmiotami
krajowymi warunków, o których mowa w ust.
1, lub
3) podatnik skorzystał z uprawnienia do
skorygowania uprzednio złożonej deklaracji,
zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16
listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz.U. poz. 1947), a kontrola
celno-skarbowa
została
zakończona
zawiadomieniem, o którym mowa w art. 83
ust. 2 tej ustawy."

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 20165 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948), art. 21 pkt 2

4. Zmiana w art. 19 ust. 4
Stare brzmienie:
„Jeżeli organ podatkowy lub organ kontroli
skarbowej określi, na podstawie art. 11, dochód
podatnika w wysokości wyższej (stratę w
wysokości niższej) niż zadeklarowana przez
podatnika w związku z dokonaniem transakcji
lub ujęciem innych zdarzeń, o których mowa w
art. 9a, a podatnik nie przedłoży tym organom

Nowe brzmienie:
„Jeżeli organ podatkowy określi, na podstawie
art. 11, dochód podatnika w wysokości wyższej
(stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana
przez podatnika w związku z dokonaniem
transakcji lub ujęciem innych zdarzeń, o których
mowa w art. 9a, a podatnik nie przedłoży temu
organowi dokumentacji podatkowej - różnicę
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dokumentacji podatkowej - różnicę między
dochodem zadeklarowanym przez podatnika a
określonym przez te organy opodatkowuje się
stawką 50%”

między dochodem zadeklarowanym przez
podatnika a określonym przez ten organ
opodatkowuje się stawką 50%"

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 20165 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948), art. 21 pkt 3

5. Zmiana w art. 24a ust. 11 pkt 3
Stare brzmienie:
”Udział podatnika w zagranicznej spółce
kontrolowanej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit.
a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej,
związany z prawem do udziału w zyskach tej
zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący
przez ten sam okres, jeżeli łącznie są spełnione
następujące warunki:
1) jednostka zależna posiada bezpośrednio
lub pośrednio co najmniej 25% udziałów
związanych z prawem do uczestnictwa w
zyskach
w
tej
zagranicznej
spółce
kontrolowanej;
2) jednostka zależna uwzględnia w podstawie
opodatkowania dochody tej zagranicznej
spółki
kontrolowanej,
na
podstawie
przepisów dotyczących zagranicznej spółki
kontrolowanej obowiązujących w państwie,
w którym podlega opodatkowaniu od całości
swoich dochodów;
3) jednostka zależna jest podatnikiem, o
którym mowa w art. 3 ust. 1, albo istnieje
podstawa prawna, wynikająca z umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania, innej
ratyfikowanej umowy międzynarodowej,
której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub
innej umowy międzynarodowej, której stroną
jest Unia Europejska, do uzyskania przez
organ podatkowy lub organ kontroli
skarbowej informacji podatkowych od
organu podatkowego państwa, w którym
jednostka zależna będąca zagraniczną
spółką podlega opodatkowaniu od całości
swoich dochodów.”

Nowe brzmienie:
”Udział podatnika w zagranicznej spółce
kontrolowanej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit.
a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej,
związany z prawem do udziału w zyskach tej
zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący
przez ten sam okres, jeżeli łącznie są spełnione
następujące warunki:
1) jednostka zależna posiada bezpośrednio
lub pośrednio co najmniej 25% udziałów
związanych z prawem do uczestnictwa w
zyskach
w
tej
zagranicznej
spółce
kontrolowanej;
2) jednostka zależna uwzględnia w podstawie
opodatkowania dochody tej zagranicznej
spółki
kontrolowanej,
na
podstawie
przepisów dotyczących zagranicznej spółki
kontrolowanej obowiązujących w państwie,
w którym podlega opodatkowaniu od całości
swoich dochodów;
3) jednostka zależna jest podatnikiem, o
którym mowa w art. 3 ust. 1, albo istnieje
podstawa prawna, wynikająca z umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania, innej
ratyfikowanej umowy międzynarodowej,
której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub
innej umowy międzynarodowej, której stroną
jest Unia Europejska, do uzyskania przez
organ podatkowy informacji podatkowych od
organu podatkowego państwa, w którym
jednostka zależna będąca zagraniczną
spółką podlega opodatkowaniu od całości
swoich dochodów.”

37 / 46

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 20165 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948), art. 21 pkt 1

6. Zmiana w art. 24a ust. 14
Stare brzmienie:
”Na żądanie organu podatkowego lub organu
kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany
udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
żądania, prowadzone zgodnie z ust. 13
ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nie udostępni
tych ewidencji lub rejestru albo ustalenie
dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji
nie jest możliwe, dochód określa się w drodze
oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu
działalności (transakcji), z której dochód został
osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze
oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji
podatkowej.”

Nowe brzmienie:
„Na żądanie organu podatkowego podatnik jest
obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust.
13 ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nie
udostępni tych ewidencji lub rejestru albo
ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych
ewidencji nie jest możliwe, dochód określa się w
drodze oszacowania, przy uwzględnieniu
przedmiotu działalności (transakcji), z której
dochód został osiągnięty. Do określenia
dochodu w drodze oszacowania stosuje się
przepisy Ordynacji podatkowej."

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 20165 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948), art. 21 pkt 1
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WYKAZ AKTÓW NOWELIZUJĄCYCH
- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 poz. 1932);
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 780);
- Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów
komplementarnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1206);
- Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1550);
- Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja
Podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1926);
- Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki
prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1933);
- Ustawa z dnia 16 listopada 20165 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948).

WYKAZ PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH
- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 poz. 1932);
Art. 10
Przepisy art. 25 ust. 5a, art. 25a ust. 1-1g, 2b-2i, 3d, 4, 4a, 5, 7 i 8, art. 30d ust. 1 i art. 45 ust. 9 i 10
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 9a ust. 1-1g, 2b-2i, 3d, 4,
4a, 5, 7 i 8, art. 11 ust. 5a, art. 19 ust. 4 i art. 27 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, stosuje się od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r.
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Art. 11
Do transakcji oraz innych zdarzeń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r.
stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w
zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są realizowane po dniu 31 grudnia 2016 r.
Art. 14
Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r., z wyjątkiem:
1)art. 6 i art. 7, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2)art. 1 pkt 1 i 2, art. 2 pkt 6 w zakresie dotyczącym art. 27 ust. 6, 7 i 9, art. 8 oraz art. 12, które
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;
3)art. 1 pkt 3, 4, 7 i 11, art. 2 pkt 1, 2, 3 i 6 w zakresie dotyczącym art. 27 ust. 5 i 8, art. 4, art. 10
oraz art. 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 780),
Art. 4
1. Przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają
zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31
grudnia 2016 r.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do płatności dotyczących transakcji zawartych przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy, jeżeli wartość transakcji nie przekraczała limitu, o którym mowa w art. 22 ust.
1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania
przychodów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 5
Do transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 22 ustawy
zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 6
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

- Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów
komplementarnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1206);
Art. 22
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 18
zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4
ustawy zmienianej w art. 18, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.
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Art. 23
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

- Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1550);
Art. 3
Jeżeli przeniesienie na spółkę albo spółdzielnię własności przedmiotu wkładu niepieniężnego nastąpiło
w roku podatkowym rozpoczętym przed dniem 1 stycznia 2017 r., a przychód z tego tytułu powstał w
roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2016 r., przychód z tego tytułu określa się na
podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, albo na
podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 4
W przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w postaci udziałów (akcji)
lub wkładów w spółdzielni albo odpłatnego zbycia lub umorzenia udziałów (akcji) koszty uzyskania
przychodów z tych tytułów ustala się na podstawie odpowiednio przepisów ustaw zmienianych w art.
1 albo art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli przychód z tytułu objęcia tych udziałów (akcji) w
spółce albo wkładów w spółdzielni został określony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, albo na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art.
2, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 5
W przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową koszty uzyskania przychodów z tego
tytułu ustala się na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym,
jeżeli to przekształcenie nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2017 r.
Art. 6
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego
od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału
zakładowego spółki, jeżeli przychód u podmiotu wnoszącego wkład niepieniężny z tytułu objęcia
udziałów (akcji) w spółce w zamian za ten wkład został określony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, albo na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy
zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 7
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Podatnicy utworzeni w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu a przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy:
1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia
spółki w inną spółkę, albo
2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie
przedsiębiorstwo,

zorganizowaną

część

przedsiębiorstwa

albo

składniki

majątku

tego

przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10
000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na
pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono
te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się,
stosując odpowiednio przepisy art. 14 ustawy zmienianej w art. 2, albo
4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki
majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te
osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników
- stosują w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2016 r. art. 19 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 8
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy
i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosują do
końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu
dotychczasowym.
Art. 9
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 7, który wchodzi w życie z dniem
następującym po dniu ogłoszenia.

- Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja
Podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1926);
Art. 4
1. Przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie
do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.
2. W 2016 r. obowiązuje skala podatkowa, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, o której mowa w art.
1, w brzmieniu obowiązującym w roku 2015.
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3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 r.
Art. 5
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie
z dniem 30 listopada 2016 r.

- Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki
prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1933)
Art. 11
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy
i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosują do
końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu
dotychczasowym.
Art. 12
1. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy przed dniem 1 stycznia
2017 r. objęli udziały (akcje) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci
komercjalizowanej własności intelektualnej, o której mowa w art. 5a pkt 34 ustawy zmienianej w art. 1,
wniesiony przez podmiot komercjalizujący, o którym mowa w art. 5a pkt 35 ustawy zmienianej w art. 1,
do ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia tych udziałów (akcji), a także
z tytułu ich zbycia po dniu 31 grudnia 2016 r., stosuje się przepisy obowiązujące w dniu objęcia tych
udziałów (akcji).
2. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy w roku podatkowym
rozpoczynającym się przed dniem 1 stycznia 2017 r. objęli udziały (akcje) w spółce kapitałowej w zamian
za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, o której mowa w art. 4a
pkt 23 ustawy zmienianej w art. 2, wniesiony przez podmiot komercjalizujący, o którym mowa w art. 4a
pkt 24 ustawy zmienianej w art. 2, do ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu
objęcia tych udziałów (akcji), a także z tytułu ich zbycia w roku podatkowym rozpoczynającym się po
dniu 31 grudnia 2016 r., stosuje się przepisy obowiązujące w dniu objęcia tych udziałów (akcji).
Art. 13
Postępowania w sprawie uzyskania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, o której
mowa w art. 5a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, w zakresie, w jakim ich przedmiotem są czynności prawne objęte art. 5a ust. 3 pkt 9
ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, podlegają umorzeniu.
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Art. 14
Postępowania w sprawie wniesienia wkładu do spółki celowej, o której mowa w art. 86a ustawy
zmienianej w art. 6, w brzmieniu dotychczasowym, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, podlegają umorzeniu.
Art. 15
1. Do postępowań, o których mowa w art. 86e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu
dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się
przepisy ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu dotychczasowym.
2. Do postępowań, o których mowa w art. 94c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu
dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się
przepisy ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 16
Do projektów dotyczących badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i
bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu
dotychczasowym, niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art.
32 ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 17
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 4 i art. 912, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
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Łukasz jest doradcą podatkowym oraz radcą prawnym.
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międzynarodowej grupy nieruchomościowej Immofinanz.
Łukasz doradzał w przekształceniach grup kapitałowych
lukasz.warminski@wta.com.pl
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who communicates with us by email is taken to understand and accept the above.
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