
1

Document Classification: KPMG Confidential

© 2021 KPMG Tax M.Michna sp.k. oraz KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. są polskimi spółkami komandytowymi i członkami sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych 

z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polski Ład - najważniejsze 
zmiany podatkowe

Paweł Barański
Andrzej Marczak

30 Września 2021 r.



Minimalny
podatek
dochodowy



3

Document Classification: KPMG Confidential

© 2021 KPMG Tax M.Michna sp.k. oraz KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. są polskimi spółkami komandytowymi i członkami sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych 

z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Minimalny podatek dochodowy

Podstawą opodatkowania będzie suma poniższych elementów: 

4% wartości przychodów innych niż z zysków kapitałowych,

Poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych “nadmiernych” kosztów finansowania dłużnego 
(zasadniczo przekraczających 30% tzw. podatkowej EBITDA),

Wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia w rozliczeniach 
podatkowych nieamortyzowanej WNiP w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku 
brutto albo zmniejszeniem straty brutto,

Poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów nabycia określonych usług lub praw 
niematerialnych (o zakresie i definicji zbliżonej do obecnie istniejącego art. 15e, który 
jednocześnie uchylono) przekraczających wartość 5% tzw. podatkowej EBITDA plus 3 mln PLN.

Projekt ustawy przewiduje objęcie nowym minimalnym podatkiem dochodowym podmiotów podlegających 

CIT oraz Podatkowych Grup Kapitałowych, których udział dochodów w przychodach (innych niż z zysków 

kapitałowych) wynosić będzie 1% lub mniej, lub które poniosą stratę za dany rok podatkowy.

Regulacja nie zawiera kryterium wielkościowego dla podmiotu podlegającego pod ww. przepis - tj. 

zastosowanie będzie miał do wszystkich podatników spełniających powyższe warunki.

Stawka minimalnego podatku dochodowego wynosić będzie 10%. 
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Minimalny podatek dochodowy
✓ Jednocześnie uchylony zostanie art. 15e ustawy o CIT limitujący wysokość kosztów uzyskania 

przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie usług oraz praw niematerialnych.

✓ Kwotę podatku minimalnego będzie podlegać odliczeniu od CIT obliczonego na ogólnych 
zasadach, w danym roku podatkowym i za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe. Przy 
kalkulacji podatku zastosowanie będą miały odliczenia dotyczące działalności w specjalnej strefie 
ekonomicznej (Polskiej Strefie Inwestycji), a także ulgi z art. 18 ustawy o CIT (ulga B+R i 
wprowadzane w ramach Polskiego Ładu nowe ulgi, m.in. na prototyp i robotyzację).

✓ Podatek nie będzie miał zastosowania do:

➢ przedsiębiorstw finansowych, 
➢ podatników którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w 

stosunku do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym,
➢ podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym w którym rozpoczęli działalność 

i w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych,
➢ Podatników których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby 

fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada m.in. udziałów (akcji) w kapitale innej spółki.
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Minimalny podatek dochodowy

✓ Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach nie uwzględnia się:

➢ Zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów w tym poprzez odpisy 
amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia lub ulepszenia środków trwałych oraz kosztów 
dotyczących środków samodzielnie wytwarzanych przez podatników.

➢ Przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi 
przychodami odpowiednio osiągniętych albo poniesionych w związku z transakcją, jeżeli cena lub 
sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich 
podstawie aktów normatywnych (ceny regulowane) oraz podatnik poniósł stratę ze źródła 
przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub udział dochodów w przychodach z tych transakcji
w wysokości 1% lub mniej.

✓ Kwotę podatku minimalnego będzie można obniżyć o CIT obliczony na ogólnych zasadach, w 

danym roku podatkowym i za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące

✓ Ponadto zgodnie z rządowa autopoprawką do projektu wyłączono od nowego podatku 
podmioty z niektórych branż (m.in. podmioty osiągające przychody z eksploatacji w transporcie 
międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych oraz  wydobywania kopalin 
których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach) o 
specyficznym profilu działalności, u których niski poziom dochodowości wynika nie z unikania 
opodatkowania, lecz ze szczególnych uwarunkowań prowadzonej działalności.



Ukryta dywidenda
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Ukryta dywidenda

Ukryta dywidenda (ang. hidden dividend) - świadczenie 
wypłacane wspólnikowi i obniżające zysk spółki -
wypłacane nie w formie podziału zysku (dywidendy) lecz 
jego "sztucznego" (z perspektywy organów podatkowych) 
obniżenia, poprzez np. obciążenie długiem, "zbędne" 
usługi czy świadczenia niezwiązane wprost z 
działalnością.

Dywidenda wypłacana jest z zysku już po opodatkowaniu, 
podczas gdy "ukryta" dywidenda prowadzi do podobnego 
transferu środków, ale obniża zysk i dochód podatkowy 
spółki wypłacającej przed opodatkowaniem.

Koncepcja ta znajduje odzwierciedlenie w przepisach 
większości zachodnich systemów podatkowych. 
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Ukryta dywidenda

Nowy pkt 15b w art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT:
„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym 
przez podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z tą spółką lub ze wspólnikiem 
(akcjonariuszem) tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę, z zastrzeżeniem ust. 
1d i 1e

Nowe ust. 1d i 1e w art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT:

1d. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 15b, stanowią ukrytą dywidendę, jeżeli:
1)wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia 
zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub
2) racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w 
przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany w rozumieniu art. 11a 
ust. 1 pkt 3 z podatnikiem, przy czym przy określaniu wysokości tych kosztów przepisy art. 11c i art. 11d 
stosuje się odpowiednio, lub
3) koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub 
współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) 
przed utworzeniem podatnika.
1e. Przepisów ust. 1d pkt 2 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy suma poniesionych w roku podatkowym 
przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę na podstawie tych przepisów, jest niższa niż 
kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym 
koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika. 



Opodatkowanie 
dochodów osób 
fizycznych
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Opodatkowanie dochodów osób fizycznych

Podwyższenie do 30 000 zł 
kwoty wolnej od podatku dla 
podatników PIT rozliczających 
się według skali podatkowej.

Kwota wolna od 
podatku

Podwyższenie do 120 000 zł II 
progu podatkowego 

rozpoczynającego przedział 
dochodów, do których ma 

zastosowanie stawka podatku 
32 proc.

Podwyższenie progu 
podatkowego

Likwidacja odliczania składki 
zdrowotnej od podatku. 

Zmiany w zakresie 
składki na ubezpieczenie 
zdrowotne
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Podwyższenie II progu podatkowego

Po zmianach:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi

Ponad Do

120 000 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł

120 000 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi

Ponad Do

Minus kwota 
zmniejszająca podatek

85 528 17%

85 528
14 539 zł 76 gr + 32% 

nadwyżki ponad 85 528 zł

Obecne regulacje:
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Wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej:

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

• Działalność gospodarcza opodatkowana według skali podatkowej – 9% rzeczywistego 
dochodu (podstawa niemniejsza niż minimalne wynagrodzenie). 

• Działalność gospodarcza opodatkowana według podatku liniowego – 4,9 % dochodu, 
jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia. 

• Likwidacja odliczania składki zdrowotnej od podatku.

• Karta podatkowa – 9% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce.

• Osoby wynagradzane na podstawie powołania np. uchwały powołującej prezesa zarządu lub 
członka zarządu – 9% od wynagrodzenia.

• Ryczałt ewidencjonowany - składka zdrowotna dla ryczałtowców jest zależna od przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia oraz przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę. W 
przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawka wynosi 9% podstawy wymiaru, która 
jest kalkulowana według następującego przeliczenia:

➢ przy przychodach rocznych do 60 tys. zł podstawa wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia;
➢ przy przychodach rocznych od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa wyniesie 100% przeciętnego 

wynagrodzenia;
➢ przy przychodach rocznych ponad 300 tys. zł podstawa wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia. 
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Ulga dla pracowników, tzw. ulga dla klasy średniej

Adresatami tego rozwiązania 

będą podatnicy zatrudnieni na 

podstawie:

stosunku pracy

stosunku służbowego

pracy nakładczej

spółdzielczego stosunku pracy

• Ulga polega na odliczeniu od dochodu kwoty wyliczanej według 
określonego w ustawie wzoru, której wysokość uzależniona jest od 
poziomu rocznych przychodów, tak aby zneutralizować dla tych 
podatników wpływ zniesienia możliwości odliczania składki 
zdrowotnej od podatku.

• Prawo do ulgi będą mieli podatnicy, którzy w roku podatkowym 
uzyskają przychody ze stosunku pracy i podobnych w wysokości 
mieszącej się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie.

• Pracodawca będzie stosował ulgę już w trakcie roku, przy 
obliczaniu miesięcznych zaliczek na PIT od wynagrodzenia.

• W kwocie tej będą uwzględniane przychody pomniejszane 
o 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez 
twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw 
pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami. 

• Nie skorzystają jednak zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych-
zleceniach i o dzieło. 
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Ulga dla 
pracowników

Sposób kalkulacji ulgi w zależności od rocznej kwoty przychodu

Od Do Wzór

68 412 102 588 (Przychód x 6,68% – 4 566) ÷ 0,17

102 589 133 692 (Przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17
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Umowa o pracę – kalkulacja porównawcza
Założenia kalkulacji:

• Wynagrodzenie brutto / miesięczne –
10 000 PLN

• Umowa o pracę – obecnie:

❖ Kalkulacja składek na ubezpieczenie 
społeczne uwzględnia limit ZUS w 
wysokości 157 770 PLN (w 2021 r.);

❖ Próg  podatkowy po przekroczeniu 
którego podatek jest obliczany według 
stawki 32% wynosi 85 528 zł;

❖ Kwota wolna od podatku wynosi 8 tys. 
zł.

• Umowa o pracę – Polski Ład:

❖ Kalkulacja składek na ubezpieczenie 
społeczne uwzględnia limit ZUS w 
wysokości 157 770 PLN (w 2021 r.);

❖ Próg podatkowy po przekroczeniu 
którego podatek jest obliczany według 
stawki 32% wynosi 120 tys. zł;

❖ Kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. 
zł;

❖ Składka zdrowotna w wysokości 7,75% 
podstawy wymiaru składki nie podlega 
odliczeniu od podatku.

UMOWA O PRACĘ
OBECNIE

Dochód

Dochód miesięczny PLN 10 000,00

Dochód roczny PLN 120 000,00

Koszty uzyskania przychodu

Roczne koszty uzyskania przychodu 3 000,00

Składki na ubezpieczenie społeczne

Suma składek na ubezpieczenie społeczne 16 452,00

Podatek dochodowy

Kwota zmniejszająca podatek 334,94

Podatek dochodowy 19 011,22

Składka zdrowotna (7,75%) 8 024,97

Podatek dochodowy po odliczeniach          PLN 10 986,00

Wynagrodzenie netto

Wynagrodzenie netto – rocznie                   PLN 83 242,68

Wynagrodzenie netto – miesięcznie            PLN 6 936,89

UMOWA O PRACĘ
POLSKI ŁAD

RÓŻNICA (rocznie)

2,00

Ulga dla pracowników

Podstawa ulgi -

Kwota ulgi -

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Składka zdrowotna 9,00% 9 319,32

Dochód

Dochód miesięczny PLN 10 000,00

Dochód roczny PLN 120 000,00

Koszty uzyskania przychodu

Roczne koszty uzyskania przychodu 3 000,00

Składki na ubezpieczenie społeczne

Suma składek na ubezpieczenie społeczne 16 452,00

Podatek dochodowy

Kwota zmniejszająca podatek 5 100,00

Podatek dochodowy 10 984,21

Składka zdrowotna (7,75%) -

Podatek dochodowy po odliczeniach          PLN 10 984,00

Wynagrodzenie netto

Wynagrodzenie netto – rocznie                   PLN 83 244,68

Wynagrodzenie netto – miesięcznie            PLN 6 937,06

Ulga dla pracowników

Podstawa ulgi 120 000,00

Kwota ulgi 5 935,29

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Składka zdrowotna 9,00% 9 319,32
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Działalność gospodarcza – kalkulacja porównawcza
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

OBECNIE

Dochód

Dochód miesięczny PLN 10 000,00

Dochód roczny PLN 120 000,00

Składka na ubezpieczenie społeczne

Podstawa wymiaru składek (przedsiębiorcy): 37 864,80

Suma składek na ubezpieczenie społeczne 12 908,11

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa wymiaru składki 50 908,59

Składka zdrowotna 9,00% 4 581,77

Podatek dochodowy

Podstawa opodatkowania 108 020,00

Stawka podatkowa 19,00%

Podatek dochodowy 20 523,80

Składka zdrowotna (7,75%) 3 945,42

Podatek dochodowy po odliczeniach          PLN 16 578,00

Wynagrodzenie netto

Wynagrodzenie netto – rocznie                   PLN 85 932,12

Wynagrodzenie netto – miesięcznie            PLN 7 161,01

Dochód

Dochód miesięczny PLN 10 000,00

Dochód roczny PLN 120 000,00

Składka na ubezpieczenie społeczne

Podstawa wymiaru składek (przedsiębiorcy): 37 864,80

Suma składek na ubezpieczenie społeczne 12 908,11

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa wymiaru składki 108 019,58

Składka zdrowotna 4,90% 5 292,96

Podatek dochodowy

Podstawa opodatkowania 108 020,00

Stawka podatkowa 19,00%

Podatek dochodowy 20 523,80

Składka zdrowotna (7,75%) -

Podatek dochodowy po odliczeniach          PLN 20 524,00

Wynagrodzenie netto

Wynagrodzenie netto – rocznie                   PLN 81 274,93

Wynagrodzenie netto – miesięcznie            PLN 6 772,91

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
POLSKI ŁAD

RÓŻNICA (rocznie)

- 4 657,19

Założenia kalkulacji:

• Dochód / miesięczne – 10 000 PLN

• Działalność gosp. – obecnie:

❖ Kalkulacja składek na ubezpieczenie 
społeczne uwzględnia limit ZUS w 
wysokości 157 770 PLN (w 2021 r);

❖ Opodatkowanie podatkiem liniowym 
nie przewiduje możliwości 
stosowania kwoty wolnej.

• Działalność gosp. – Polski Ład:

❖ Kalkulacja składek na ubezpieczenie 
społeczne uwzględnia limit ZUS w 
wysokości 157 770 PLN (w 2021 r.);

❖ Podstawę wymiaru składki 
zdrowotnej ustala się w zależności od 
wysokości dochodu;

❖ Składka zdrowotna nie podlega 
odliczeniu od podatku;

❖ Brak kwoty wolnej.
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Alternatywne formy wynagradzania/zatrudnienia

➢ Umowa o pracę

➢ Działalność gospodarcza opodatkowana wg. skali podatkowej

➢ Działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym

➢ Wolne zawody – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

➢ Kontrakt menadżerski 

➢ Powołanie na członka zarządu

➢ Sp. z o.o. (jednoosobowa lub wieloosobowa)

➢ Sp.komandytowa
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Nowelizacja wprowadza również nową ulgę 
podatkową dla podatników osiedlających się w 
Polsce, tzw. ulgę na powrót.

Wolne od podatku dochodowego będą przychody 
podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości 
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 
528 zł, osiągnięte ze:

• stosunku służbowego, 

• stosunku pracy, 

• pracy nakładczej, 

• spółdzielczego stosunku pracy, 

• umów zlecenia,

• z pozarolniczej działalności gospodarczej

– w czterech kolejno po sobie następujących latach 
podatkowych, licząc od początku roku, w którym 
podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od 
początku roku następnego.

Ulga na powrót
Warunkiem odliczenia będzie:

Uzyskanie dochodów z określonych źródeł 
(praca, działalność wykonywana osobiście, 
pozarolnicza działalność gospodarcza, lub z 
praw autorskich i praw pokrewnych);

Uzyskanie statusu polskiego rezydenta 
podatkowego, przy czym podatnik nie 
mógł posiadać statusu rezydenta przez 
trzy poprzednie lata kalendarzowe

Obywatelstwo Polskie, państwa 
członkowskiego UE, EOG czy Szwajcarii 
lub posiadanie miejsca zamieszkania we 
wskazanym okresie w krajach EU, EOG, 
Szwajcarii oraz krajach wymienionych w 
ustawie, w tym np. Wielkiej Brytanii, 
Japonii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, 
Korei czy Meksyku. 

Niekorzystanie uprzednio z 
przedmiotowego zwolnienia.
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Ryczałt dla osób przenoszących się do Polski

Złożenie urzędowi skarbowemu oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem do 
końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym podatnik przeniósł 
miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Przeniesienie miejsca zamieszkania na terytorium Polski. 

Nieposiadanie miejsca zamieszkania na terytorium Polski przez co najmniej pięć z 
sześciu lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, w którym 
podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Udokumentowanie rezydencji podatkowej certyfikatem rezydencji lub innym dowodem 
dokumentującym  miejsce  zamieszkania  dla  celów  podatkowych w okresie 
nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Polski. 

Oświadczenie składa się jednorazowo za cały okres opodatkowania ryczałtem.

Poniesienie wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę 
dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej, w sposób określony w 
odrębnym rozporządzeniu, w łącznej kwocie co najmniej 100.000 złotych rocznie.
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200 000 zł za dany rok podatkowy 
niezależnie od wysokości 
uzyskanych przychodów 
zagranicznych.

W przypadku przeniesienia miejsca 
zamieszkania do Polski w trakcie 
roku podatkowego, wysokość 
ryczałtu ustala się proporcjonalnie 
do liczby miesięcy, w których 
podatnik był polskim rezydentem 
podatkowym. 

Kwota ryczałtu

30 czerwca roku następującego po 
roku podatkowym. 

Termin wpłaty ryczałtu

okres 10 kolejnych lat podatkowych 
licząc od roku podatkowego, w 
którym podatnik przeniósł miejsce 
zamieszkania na terytorium Polski.

Czas stosowania ryczałtu

Przychody uzyskane poza terytorium 
Polski w roku podatkowym. 

(wyj. dochody zagranicznej jednostki 
kontrolowanej)

Przychody podlegające 
opodatkowaniu ryczałtem

Ryczałt dla osób przenoszących się do Polski
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Zmiany w opodatkowaniu przychodów z najmu lub dzierżawy

Ujednolicenie zasad opodatkowania przychodów ze źródła:

• Najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa;

• Inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji 
rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów 
specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z projektem, od 2022 r. powyższe przychody opodatkowane będą wyłącznie
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Stawka ryczałtu nie ulega zmianie:

• 8,5% dla przychodów do 100 000 PLN

• 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 PLN

Powyższe ujednolicenie dotyczy przychodów z najmu osiąganych przez osoby nieprowadzące działalności 
gospodarczej.
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Nieruchomości mieszkalne bez amortyzacji

Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów 
amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych 
(obecnie możliwość amortyzacji nawet do 10% wartości 
nieruchomości rocznie przy używanych lub ulepszonych 
lokalach mieszkalnych)

Wyłączenie to obejmuje również odpisy amortyzacyjne od 
budynków i lokali mieszkalnych w przypadku działalności 
gospodarczej, której przedmiotem jest wynajem 
nieruchomości mieszkalnych



© 2021 KPMG Tax M.Michna sp.k., polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwaranc ji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nowe brzmienie art. 12 ust. 2a pkt 1 i 2 ustawy o PIT:

Użytkowanie samochodów 
służbowych dla celów prywatnych

• O wysokości podatku zadecyduje moc pojazdu, a nie jak dotychczas, 
pojemność silnika;

• Przy określaniu wysokości ryczałtu będzie brana pod uwagę moc 
silnika, z podziałem na do i powyżej 60kW;

• Objęcie ryczałtem udostępnienia pracownikowi samochodu 
elektrycznego oraz napędzanego wodorem.

„1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów:
a) o mocy silnika do 60 kW,
b) stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 
15 tej ustawy;
2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1.”
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Przepisy dotyczące nielegalnego zatrudniania pracowników

Projekt ustawy proponuje również nowe rozwiązanie mające na celu przeciwdziałanie tzw. 

„szarej strefie”, tj. ograniczenie zjawiska nielegalnego zatrudniania pracowników oraz 

nieujawniania części wynagrodzenia. 

Cel ten osiągnięty ma zostać poprzez przypisanie pracodawcy przychodu w związku z 

nielegalnym zatrudnianiem pracownika lub niewykazaniem w prawidłowej wysokości 

przychodów ze stosunku pracy.  W wyniku proponowanej zmiany pracownik nielegalnie 

zatrudniony oraz pracownik, który otrzymuje część wynagrodzenia „pod stołem”, w przypadku 

ustalenia takich okoliczności nie będzie ponosił wynikających z nich obciążeń podatkowych, a 

konsekwencje w zakresie podatku dochodowego będą obciążały wyłącznie pracodawcę.

Art. 21 ust. 1 ustawy o PIT:Art. 14 ustawy o PIT:

Przychód, o którym mowa w ust. 2 pkt 

20, ustala się także w przypadku, gdy 

wynagrodzenie z tytułu nielegalnego 

zatrudnienia zostało faktycznie wypłacone 

osobie nielegalnie zatrudnionej.

Wolne od podatku dochodowego są przychody pracownika z 

tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przychody 

pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich 

właściwym organom państwowym.



Nowy system ulg na 
innowacje
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Projekt przewiduje wprowadzenie nowych ulg podatkowych dotyczących innowacji.

Ulgi dotyczące innowacji

1. ULGA NA INNOWACYJNYCH 
PRACOWNIKÓW 

Dla podatników uzyskujących przychody z 
działalności gospodarczej ponoszących koszty 
w związku z zatrudnianiem wysoko 
kwalifikowanych pracowników przy działalności 
badawczo-rozwojowej

2. ULGA NA PROTOTYP 

Na produkcję próbną nowego produktu lub 
wprowadzenie go na rynek

Na zwiększenie przychodów 
ze sprzedaży produktów

ULGA PROWZROSTOWA 3.

Polegająca na zmniejszeniu obciążeń podatkowych w wyniku 
zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz 
oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów.

ULGA NA ROBOTYZACJĘ4.
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Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga stosowana może być w stosunku do osób fizycznych bezpośrednio zaangażowanych 
w działalność badawczo-rozwojową, których czas:

Podatnik będący płatnikiem zaliczek PIT, który prowadzi działalność B+R, będzie mógł pomniejszyć kwotę 
podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek o iloczyn kwoty nieodliczonej z tytułu 

ulgi B+R oraz (w przypadku podatników CIT) obowiązującej podatnika stawki podatku.

a) pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie 

pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50 %, lub 

b) przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie 

umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego 

na wykonanie tej usługi wynosi co najmniej 50%.

Podatnik (CIT i PIT) będący płatnikiem zaliczek PIT (oraz zryczałtowany PIT) potrącanych z dochodów
osób fizycznych zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych oraz
dochodów z tytułu praw autorskich, będzie mógł odliczyć od tych zaliczek koszty kwalifikowane, których
nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R ponieważ poniósł
stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.
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Ulga na prototyp

Nowy produkt musi powstać w wyniku prowadzonych przez podatnika prac badawczo-rozwojowych.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty produkcji próbnej lub 

wprowadzenia na rynek. Odliczenia nieodliczonej w tym roku kwoty można dokonać za kolejne następujące 

sześć lat podatkowy. 

Art. 18ea ustawy o CIT:

1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków 

kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z 

art. 18, kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej 

nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym 

wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% 

dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków 

kapitałowych.

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie ulg dla podatników CIT i PIT ponoszących koszty w związku z 

produkcją próbną nowego produktu lub wprowadzeniem go na rynek. 



29

Document Classification: KPMG Confidential

© 2021 KPMG Tax M.Michna sp.k. oraz KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. są polskimi spółkami komandytowymi i członkami sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych 

z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ulga prowzrostowa
Nowelizacja przewiduje wprowadzenie ulg dla podatników CIT i PIT ponoszących koszty na zwiększenie 

przychodów ze sprzedaży produktów.

Art. 18eb ustawy o CIT:

1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od 

podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów 

poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości 

dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż 

przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku 

podatkowym.

Przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika.

Przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów rozumie się odpłatne zbycie produktów do 

podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.
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Podatnikowi prowadzącemu działalność 

przemysłową (produkcyjną), będzie przysługiwać 

prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 

50% kosztów poniesionych na robotyzację, które 

już wcześniej zostały zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów.

Ulga na robotyzację

Koszty poniesione na robotyzację to m.in.:

• Koszty nabycia fabrycznie nowych robotów 

przemysłowych, maszyn i urządzeń 

peryferyjnych, maszyn i urządzeń funkcjonalnie 

związanych z robotami przemysłowymi.

• Koszty nabycia wartości niematerialnych i 

prawnych niezbędnych do poprawnego 

uruchomienia i przyjęcia do używania robotów,

• Koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących 

robotów przemysłowych. 

Art. 38eb ustawy o CIT:

1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż 
przychody z zysków kapitałowych może 
odliczyć od podstawy opodatkowania, 
ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę 
stanowiącą 50% kosztów uzyskania 
przychodów poniesionych w roku 
podatkowym na robotyzację, przy czym 
kwota odliczenia nie może przekraczać 
kwoty dochodu uzyskanego przez 
podatnika w roku podatkowym z 
przychodów innych niż przychody z zysków 
kapitałowych.
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Zmiana przepisów dotyczących ulgi B+R

W przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) – zwiększono ze 

150% do 200% możliwość odliczenia części kosztów kwalifikowanych (m.in. należności dotyczących: 

umów o pracę, umów o dzieło i składek na ubezpieczenia społeczne w części dotyczącej czasu 

przeznaczonego na działalność B+R, nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z 

działalnością B+R, uzyskania i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z 

rejestracji znaku towarowego, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i WNiP wykorzystywanych 

w działalności B+R). 

W przypadku pozostałych podatników – zwiększono ze 100% do 200% prawo do odliczenia kosztów 

dotyczących: należności z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i składek na ubezpieczenia społeczne w 

części dotyczącej czasu przeznaczonego na działalność B+R

Możliwe będzie też jednoczesne korzystanie z ulg B+R i IP Box – podatnik rozliczający się w ramach ulgi 

IP Box będzie miał prawo do pomniejszenia dochodu o koszty kwalifikowane określone w przepisach o 

B+R, które doprowadziły do wytworzenia, ulepszenia lub rozwinięcia prawa własności intelektualnej.



Ulgi dotyczące 
inwestycji i 
porozumienie 
inwestycyjne
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Dodatkowe odliczenie kosztów poniesionych w związku z wejściem na

giełdę:

➢ 150% - wydatki na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty

notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację

ogłoszeń wymaganych przepisami prawa.

➢ 50% - wydatki na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa

podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł.

Nowe ulgi dotyczące inwestycji

Odliczenie od podstawy opodatkowania w PIT 50% wydatków na nabycie 

(objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej (spółki w 

której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów) 

pod warunkiem posiadania udziałów (akcji) przez co najmniej  2 lata, do 

kwoty 250 000 zł rocznie.

Odliczenie tzw. wydatków kwalifikowanych (obsługa prawna nabycia

udziałów i akcji, wycena, opłaty notarialne, sądowe i skarbowe, podatki i

inne należności publicznoprawne, z wyłączeniem ceny nabycia

udziałów/akcji i kosztów finansowania dłużnego) poniesionych na nabycie

udziałów lub akcji spółki kapitałowej do kwoty 250 000 zł.

Ulga na IPO  

Ulga konsolidacyjna

Ulga dla Venture Capital

Ulga na IPO
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Projekt proponuje złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych.

✓ Limit przeciętnego kapitału zakładowego przypadającego na każdą ze spółek tworzących grupę 

zostanie zmniejszony z 500 tys. do 250 tys. zł. 

✓ Zostanie dopuszczona też możliwość wzajemnego posiadania udziałów przez spółki zależne.  

✓ Zlikwidowany zostanie również warunek rentowności - wykazywania udziału dochodów w 

przychodach w wysokości 2%.

✓ Po rozwiązaniu grupy spółka ją tworząca będzie mogła rozliczyć stratę poniesioną przed utworzeniem 

grupy poniesioną nie wcześniej niż w piątym roku podatkowym spółki poprzedzającym rok, za który 

dokonuje się obniżenia (z uwzględnieniem lat podatkowych grupy).

Projekt wprowadza również nową instytucję Polskiej Spółki Holdingowej. 

✓ Od 1 stycznia 2022 r. spółki holdingowe będą mogły wybrać rozwiązanie, w ramach którego 

korzystać będą ze zwolnienia z opodatkowania zysków kapitałowych ze zbycia udziałów w spółkach 

zależnych, ale jednocześnie ze zwolnienia tylko 95% dywidendy ze spółki zależnej (w miejsce 100% 

przy zasadach ogólnych). Warunkiem będzie m.in. posiadanie przez spółkę holdingową co najmniej 

10% udziałów lub akcji w spółce zależnej przez minimum rok.

Podatkowe grupy kapitałowe i Polska Spółka Holdingowa
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Porozumienie inwestycyjne
Nowe przepisy umożliwić mają zawarcie między inwestorem a organem podatkowym tzw. porozumienia 

inwestycyjnego (PI), czyli umowy w sprawie skutków podatkowych planowanej lub rozpoczętej nowej 

inwestycji lokalizowanych w Polsce.

Praktyczny sens PI ma polegać na tym, aby inwestor miał pewność, jakie będą skutki podatkowe

planowanej inwestycji i jakie będzie zachowanie administracji podatkowej w tym zakresie. Proces

uzgodnienia i zawarcia PI ma być szczególnym rodzajem postępowania podatkowego, który w założeniu

projektodawcy ma być konsensualny i odformalizowany. W praktyce chodzi o odejście od wertykalnego

modelu relacji między podatnikiem i organem podatkowym, i przejście do horyzontalnego modelu relacji, w

którym podatnik i organ podatkowy prowadzą dialog i wspólnie szukają rozwiązania problemu zgłoszonego

przez podatnika. Dlatego też organ właściwy w sprawie porozumienia zostanie upoważniony do organizacji

spotkania uzgodnieniowego z inwestorem (grupą inwestorów).

Wniosek może złożyć każdy planujący nową inwestycję na terytorium Polski o wartości co 

najmniej 100 mln zł (50 mln zł od 2025 r.). 

Nowa inwestycja: inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i 

prawne albo zakup aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby 

zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił. 



Grupy VAT
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Projekt ustawy zawiera przepisy wprowadzające tzw. grupy VAT. Podmiotom powiązanym finansowo, 

ekonomicznie i organizacyjnie umożliwione zostanie wspólne rozliczanie się dla potrzeb VAT. Rozwiązanie to 

będzie miało charakter dobrowolny. 

Grupy VAT

Art. 15a ustawy o VAT:

1. Podatnikiem, o którym mowa w art. 15, może być również grupa podmiotów 

powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu 

grupy VAT.

2. Grupę VAT mogą utworzyć podatnicy:

1) posiadający siedzibę na terytorium kraju lub

2) nieposiadający siedziby na terytorium kraju w zakresie, w jakim prowadzą 
działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału 
położonego na terytorium kraju.
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3. Podatników uważa się za powiązanych finansowo, jeśli jeden z podatników będących członkiem grupy 

VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym pozostałych podatników będących 

członkami tej grupy.

4. Podatników uważa się za powiązanych ekonomicznie, jeżeli:

Grupy VAT

6. Warunki istnienia powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy członkami grupy 

VAT muszą być spełnione nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa posiada status podatnika.

7. Podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT. 

przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub

rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub

członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni 

członkowie grupy VAT.

5. Podatników uważa się za powiązanych organizacyjnie, jeżeli:

prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub

organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.
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8. Grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT.

9. Grupa VAT nie może być rozszerzona o innych członków, ani pomniejszona o któregokolwiek z członków 

wchodzących w jej skład.

10. Grupa VAT traci status podatnika:

z dniem poprzedzającym dzień wystąpienia zmian w stanie faktycznym lub w stanie prawnym 

skutkujących naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika;

z upływem terminu na jaki została utworzona.

Grupy VAT

Art. 8c. Ustawy o VAT:

1. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej 
samej grupy nie podlegają opodatkowaniu.

2. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza tej 
grupy uważa się za dokonane przez tę grupę.

3. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz członka grupy VAT przez podmiot spoza tej 
grupy uważa się za dokonane na rzecz tej grupy.



Pozostałe zmiany
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Zmiany w estońskim CIT

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania estońskim CIT o spółki 

komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne.

Rezygnację z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku 

stosowania przepisów o estońskim CIT.

Etap
I

Rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych 

estońskim CIT, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego.

Uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, 

a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty zobowiązania.

Etap
V

Przesunięcie momentu opodatkowania dochodów z zysków zatrzymanych wypracowanych w 

okresie opodatkowania estońskim CIT na czas ich faktycznej dystrybucji. 

1.
2.
3.
4.
5.

Obniżenie stawki podstawowej z 25% na 20% i preferencyjnej z 15% na 10%.6.
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Reorganizacje

Aporty przedsiębiorstw (zorganizowanych części przedsiębiorstw) - wprowadzenie dodatkowego 

warunku neutralności podatkowej aportu przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) –

dla celów podatkowych składniki majątku powinny zostać przyjęte w wartości wynikającej z ksiąg 

podatkowych podmiotu wnoszącego wkład.

+

Wymiany udziałów – opodatkowanie nadwyżki wartości rynkowej udziałów (akcji) otrzymanych w 

wyniku wymiany udziałów ponad wartość rynkową udziałów (akcji) wydanych w zamian przez spółkę 

otrzymującą aport wraz z zapłatą w gotówce.

+

+

+
Wymiany udziałów – wprowadzenie dodatkowych warunków neutralności podatkowej wymiany 

udziałów: zasady neutralności tylko pierwszej czynności restrukturyzacyjnej oraz zasady "kontynuacji" 

podatkowej wyceny udziałów.

Połączenia/podziały – neutralność podatkowa połączeń i podziałów dla wspólnika będzie uzależniona 

również od tego, czy nie jest dokonywana po wcześniejszej wymianie udziałów lub wcześniejszym 

połączeniu lub podziale.

+ Wymiany udziałów – ograniczenie neutralności wymiany udziałów tylko do sytuacji w której udziały 

wnosi wspólnik większościowy.
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Podatek od przerzuconych dochodów
✓ Planowane jest wprowadzenie do ustawy o CIT przepisów ograniczających przerzucanie dochodów   

do podmiotów powiązanych zlokalizowanych w jurysdykcjach o niskich efektywnych stawkach 

podatkowych.

✓ W celu osiągnięcia zakładanego efektu wprowadza się mechanizm, którego skutkiem jest de facto 

wprowadzenie do ustawy o CIT kolejnego źródła przychodu opodatkowanego zryczałtowanym 

podatkiem dochodowym (19%). 

✓ Podstawą opodatkowania będą koszty poniesione na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego z 

tytułu usług niematerialnych, należności licencyjnych, kosztów finasowania dłużnego, przeniesienia 

ryzyka niewypłacalności dłużnika czy opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk

jeżeli suma tych kosztów poniesionych w roku podatkowym na rzecz podmiotów, w tym podmiotów 

niepowiązanych, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów. 

✓ Podatek będzie należny jeżeli faktycznie zapłacony podatek dochodowy w państwie siedziby niższy  

o 25% niż podatek według stawki obowiązującej w Polsce oraz koszty te (podlegające odliczeniu lub 

wypłacone jako udział w zyskach) stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez podmiot 

powiązany przychodów. Wyłączenie dla podmiotów z UE i EOG prowadzących istotną rzeczywistą 

działalność gospodarczą.
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Projekt zawiera również zapowiadane już od dłuższego czasu zmiany w 

systemie poboru podatku u źródła (WHT). 

✓ Ograniczenie mechanizmu „pay and refund” do płatności o charakterze 

pasywnym (wyłączenie płatności za tzw. usługi niematerialne), 

ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych niebędących polskimi 

rezydentami podatkowymi;

✓ Zmiana definicji rzeczywistego właściciela;

✓ Rozszerzenie zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła 

na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego 

opodatkowania.

Zmiany w WHT

Nowy tryb poboru WHT został wprowadzony do przepisów ustaw o CIT i PIT od 1 stycznia 2019 r. Zasadniczym 

założeniem było wprowadzenia w sytuacji wypłaty przez płatnika do tego samego podatnika podlegających podatkowi 

u źródła należności na kwotę ponad 2 mln złotych rocznie, w miejsce ulgi stosowanej już w momencie wypłaty 

należności przez płatnika (ang. relief at source), poboru podatku u źródła przez płatnika, połączonego z procedurą 

dokonania zwrotu podatku (ang. pay and refund). Zwrot podatku (lub zastosowanie zwolnienia lub obniżonej stawki 

przez samego płatnika) miał następować po przeprowadzeniu odpowiedniej weryfikacji prawa do preferencyjnego 

opodatkowania podatkiem u źródła wypłacanych należności. Z uwagi na liczne problemy praktyczne wiążące się z 

nowym mechanizmem, jego wejście w życie było wielokrotnie odraczane przez Ministerstwo Finansów, ostatnio do 1 

stycznia 2022 r.
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Projekt nowelizacji zawiera również szereg zmian w zakresie przepisów o cenach transferowych, w tym: 

Ceny transferowe

Nowe zwolnienia dokumentacyjne

Likwidację oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako 
odrębnego dokumentu

Obowiązek sporządzania dokumentacji w formie elektronicznej oraz wydłużenie terminu 
na przedłożenie dokumentacji cen transferowych i informacji TPR

Uproszczenie zasad dokonywania korekt cen transferowych

Doprecyzowanie przepisów dotyczących tzw. safe harbour finansowego
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Limit kosztów finansowania dłużnego
✓ Nowy pkt 13f w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT: 

✓ Otwarty katalog wydatków nieuznawanych za koszty podatkowe dotyczących finansowania dłużnego 

przeznaczonego na transakcje kapitałowe.

✓ Z jednej strony zachęca się spółki do przejmowania udziałów i akcji w innych spółkach krajowych i 

zagranicznych (ulga konsolidacyjna) a z drugiej zniechęca do zaciągania pożyczek od podmiotów 

powiązanych, jeśli celem jest nabycie udziałów (akcji), 

• Projekt zakłada też zmiany w obliczaniu limitu kosztów finansowania dłużnego (art. 15c ustawy o CIT). Z 

przepisów będzie jednoznacznie wynikać, że koszty finansowania dłużnego będzie można odliczać od 

przychodów do kwoty 3 mln zł albo 30 proc. podatkowego EBITDA.

„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 uzyskane od podmiotu powiązanego 
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,  w części, w jakiej zostały one przeznaczone bezpośrednio lub 
pośrednio na transakcje kapitałowe, w szczególności: nabycie lub objęcie udziałów (akcji), nabycie 
ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, wniesienie dopłat, podwyższenie 
kapitału zakładowego, wykup udziałów własnych w celu ich umorzenia.”



Dziękujemy

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej osoby lub firmy. Pomimo, iż staramy się dostarczać dokładne i aktualne informacje, nie 

możemy zagwarantować, że takie informacje będą aktualne na dzień ich otrzymania lub że będą nadal aktualne w przyszłości. Nikt nie powinien podejmować decyzji na podstawie takich informacji 

bez odpowiedniego profesjonalnego doradztwa po dokładnym zbadaniu konkretnej sytuacji.
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