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Tematyka szkolenia:  

CIT I PIT – PLANOWANE ZMIANY NA 2017 R. ORAZ NAJNOWSZE 
ORZECZNICTWO 

 

 

Planowane zmiany w zakresie prawa do korzystania z 50% kosztów uzyskania 
przychodów przez twórców i artystów wykonawców.  

 

 

Obecnie trwają pracę nad projektem zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
który przewiduje, że zniesiony zostanie ustawowy limit stosowania 50% kosztów uzyskania 
przychodów z praw autorskich, jednak rozwiązanie to ma objąć tylko część podatników 
uzyskujących przychody z praw autorskich. Twórcy już obecnie mogą wprawdzie pomniejszyć 
swoje przychody uzyskane z tytułu praw autorskich o 50%-e koszty podatkowe, jednakże 
istnieje roczny – i to niezbyt wysoki - limit takiego odliczenia, bo nie może ono przekroczyć kwoty 
42 764 złotych jako sumy rocznej kosztów z praw autorskich według stawki 50%. Jeżeli zatem 
łączne roczne koszty podatkowe twórcy są wyższe, to wówczas od nadwyżki przychodu ponad 
wartość pierwszego progu progresji podatkowej PIT (czyli powyżej 85 528 złotych), taki twórca 
nie może już korzystać z tej preferencji. Limit ten stosuje się nie tylko w rozliczeniu rocznym ale 
także przy rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Zawsze jednak twórca może (jednak 
wyłącznie w rocznym rozliczeniu podatku)  wykazać, że faktycznie poniesione koszty były 
wyższe niż ustawowy limit, a wówczas może rozliczyć koszty faktycznie poniesione bez 
żadnego ograniczenia.  

Według projektowanego rozwiązania brak limitu dla 50% kosztów uzyskania przychodów z praw 
autorskich miałyby dotyczyć dochodów uzyskiwanych tylko w przypadku wyraźnie 
wymienionych kategorii twórców i trzeba zauważyć, że lista obejmująca te kategorie, w zasadzie 
ogranicza się do kręgu ludzi kultury.  

Według projektu ustawy zaliczyć do nich należy przychody: 

• z tytułu prowadzonej działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, 
architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, 
fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki 
ludowej oraz dziennikarstwa, 

• z tytułu działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii 
teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, 
wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, 

• w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i 
dźwięku, montażystów i kaskaderów oraz działalności publicystycznej, 

• z tytułu udziału w konkursach z dziedziny kultury i sztuki. 

 

Przy takim ukształtowaniu rozwiązania prawnego, ze zniesienia limitu skorzystaliby zatem 
artyści i twórcy, których przychody przekraczają rocznie wysokość 85 528 złotych. W ich 
przypadku podatki byłyby o połowę mniejsze od przychodów uzyskanych powyżej kwoty 85 528 
złotych. Rodziłoby to wymierny zysk podatkowy. Sytuacja pozostałych podatników, których 
roczne przychody nie przekraczają kwoty 85 528 złotych nie ulegnie jednak zmianie przy takich 
założeniach projektu, zatem np. informatycy opracowujący programy komputerowe, czy 
wykładowcy nie mieliby prawa do uwolnienia się od limitu kosztów w zakresie stosowania 50% 
ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów. Podobnie ograniczenie stosowania 50% kosztów 
uzyskania przychodów obowiązywałoby nadal w odniesieniu do przychodów z tytułu zapłaty za 
przeniesienie prawa własności wynalazku, znaku towarowego lub udzielenia licencji na ich 
używanie. Zapowiadana zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2017 r. 
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Zmiana dokonana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na mocy 
ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (ustawa opublikowana w Dz. U. z 2016 r. poz. 1010). Przepisy te wejdą w życie 
z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w art. 21: 

1)     w ust. 1 pkt 129 otrzymuje brzmienie: 

„129) dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa 
lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36;”; 

2) dodaje się ust. 36 w brzmieniu: 

„36. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji 
otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została 
przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej 
prowadzącej tę działalność.” 

Wobec powyższego np. osoby fizyczne prowadzące przedszkola prywatne utracą zwolnienie od 
podatku PIT, z którego do tej pory mogły korzystać. 

 

 

Tekst ustawy w wersji  ustalonej ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu (publikacja 
ustawy w Dz. U. dnia 27.09.2016 r. poz. 1550) 

 

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)     w art. 3: 

a)     w ust. 2b: 

–     wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o 
których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:”, 

–     pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3)    działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład; 

4)     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;”, 

–     dodaje się pkt 5–7 w brzmieniu: 

„5)    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; 

6)     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; 
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7)     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.”, 

b)     po ust. 2b dodaje się ust. 2c i 2d w brzmieniu: 

„2c. Wartość aktywów, o której mowa w ust. 2b pkt 6, 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. 

2d. Za dochody (przychody), o których mowa w ust. 2b pkt 7, uważa się przychody wymienione 
w art. 29 ust. 1, jeżeli nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 2b pkt 1–
6.”; 

2)     w art. 5a: 

a)     pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26)  spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28;”, 

b)     w pkt 28: 

–     wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„spółce – oznacza to:”, 

–     lit. a otrzymuje brzmienie: 

„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),”; 

3)     w art. 17: 

a)     w ust. 1: 

–     pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9)    wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu 
określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki 
albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; 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, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu 
określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 
ust. 3 stosuje się odpowiednio;”, 

–     uchyla się pkt 9a, 

b)     w ust. 1a po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a)  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”, 

c)     uchyla się ust. 1aa, 

d)     po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu: 

„1d. W przypadku wspólnika spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, przepis ust. 1 pkt 9 
stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa.”, 

e)     ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7 i 10, stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 19.”; 

4)     w art. 21 w ust. 1 pkt 109 otrzymuje brzmienie: 

„109)  przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu 
niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;”; 
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5)     w art. 22: 

a)     w ust. 1e: 

–     wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 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 – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym 
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości:”, 

–     w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a)   określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 – 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,”, 

–     pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5)    przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, 
ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia 
udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9, z 
dnia objęcia – w przypadku gdy udziały (akcje) wnoszone w formie wkładu niepieniężnego 
zostały objęte w następstwie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę 
kapitałową.”, 

b)     w ust. 1f pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1)    określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 – 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; 

2)     przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego 
zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, 
określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów 
(akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9.”, 

c)     ust. 1ł otrzymuje brzmienie: 

„1ł. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia 
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową, koszt uzyskania przychodów 
ustala się na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych 
wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 
ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż 
ich wartość z dnia objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9.”; 

6)     w art. 24: 

a)     po ust. 8d dodaje się ust. 8e w brzmieniu: 

„8e. Unicestwienie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 5 pkt 7 oraz ust. 8 pkt 3, obejmuje 
również zmniejszenie wartości nominalnej udziałów (akcji).”, 

b)     dodaje się ust. 19 i 20 w brzmieniu: 

„19. Przepisu ust. 8a nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów 
wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 

20. Jeżeli wymiana udziałów nie została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn 
ekonomicznych, dla celów ust. 19 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów 
jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.”; 

7)     w art. 30b w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5)    różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 a kosztami 
uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,”; 

8)     w art. 30f w ust. 3 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„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 
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dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której 
mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 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 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.).”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)     w art. 3 dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu: 

„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. 

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.”; 

2)     w art. 4a: 

a)     pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14)  spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 21;”, 

b)     pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21)  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, 
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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 swoich dochodów bez względu na 
miejsce ich osiągania;”, 

c)     w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 w brzmieniu: 

„29)  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.”; 

3)     w art. 10: 

a)     ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. 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.”, 

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

„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.”; 

4)     w art. 12: 

a)     w ust. 1: 

–     pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7)    wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu 
określona w innym dokumencie o 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;”, 

–     uchyla się pkt 7a, 

b)     w ust. 1b po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a)  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”, 

c)     uchyla się ust. 1c, 

d)     w ust. 4 pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19)  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;”; 

5)     w art. 15: 

a)     w ust. 1j: 

–     wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 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:”, 

–     w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„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,”, 
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b)     w ust. 1k: 

–     pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

–     pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

6)     w art. 16: 

a)     w ust. 1 w pkt 63 uchyla się lit. d, 

b)     po ust. 3g dodaje się ust. 3h w brzmieniu: 

„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).”; 

7)     w art. 19: 

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. 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.”, 

b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„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 
10 000 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.”; 

8)     w art. 21 w ust. 3 w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„rzeczywistym właścicielem należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:”; 

9)     w art. 24a w ust. 3 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie: 
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„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 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.).”; 

10)   w art. 26 ust. 1f otrzymuje 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.”. 

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. 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 
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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. 

 

 
Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu (ustawa podpisana przez 
Prezydenta RP w dniu 23 listopada 2016 r.) 
 
USTAWA z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki 
prowadzenia działalności innowacyjnej[1]) tzw. mała ustawa o innowacyjności  
 
Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
2012 r. poz. 361, z późn. zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany: 
1)     w art. 17: 
a)     w ust. 1a: 
–     pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4)    podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni.”, 
–     uchyla się pkt 5, 
b)     po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu: 
„1e. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu 
niepieniężnego do spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona 
przez podmiot komercjalizujący.”; 
2)     w art. 22 uchyla się ust. 1o; 
3)     w art. 26e: 
a)     w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
„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, 
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, 

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/789_u.htm#_ftn1
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/789_u.htm#_ftn2
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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.”, 
b)     ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 
„7. 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 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.”, 
c)     dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 
„9. Przepisu ust. 8 zdanie drugie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu kwotę 
przysługującą mu zgodnie z art. 26ea.”; 
4)     po art. 26e dodaje się art. 26ea w brzmieniu: 
„Art. 26ea. 1. Podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej 
poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia 
określonego w art. 26e ust. 1, przysługuje kwota stanowiąca: 
1)     18% nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia – w przypadku podatnika 
opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1 albo 
2)     19% nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia – w przypadku podatnika 
opodatkowanego według zasad określonych w art. 30c. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się również w roku następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, 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 podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności 
gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od 
końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą 
samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził 
małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. 
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. 
45.”; 
5)     art. 26f i art. 26g otrzymują brzmienie: 
„Art. 26f. Podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 26e, oraz podatnicy, którym 
przysługuje kwota określona w art. 26ea, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty 
kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej 
podatnikowi kwoty. 
Art. 26g. Odliczenie, o którym mowa w art. 26e, oraz kwotę przysługującą podatnikowi na 
podstawie art. 26ea podatnik wykazuje w zeznaniu, w którym rozlicza przychody ze źródła 
określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3.”. 



11 
 
 

Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 
2014 r. poz. 851, z późn. zm.[3])) wprowadza się następujące zmiany: 
1)     w art. 12: 
a)     w ust. 1b: 
–     pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4)    podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni.”, 
–     uchyla się pkt 5, 
b)     w ust. 4 w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25 w brzmieniu: 
„25)  wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki 
kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot 
komercjalizujący.”; 
2)     w art. 18d: 
a)     w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
„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, 
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.”, 
b)     ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 
„7. 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 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.”, 
c)     dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 
„9. Przepisu ust. 8 zdanie drugie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu kwotę 
przysługującą mu zgodnie z art. 18da.”; 
3)     po art. 18d dodaje się art. 18da w brzmieniu: 
„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. 
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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.”; 
4)     art. 18e otrzymuje brzmienie: 
„Art. 18e. 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.”. 
Art. 3. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 
Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154 i 888) w art. 5a w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje 
się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 
„9)    w zakresie oddania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych na cele 
naukowe, konferencyjne, szkoleniowe, dydaktyczne, rekreacyjno-sportowe lub produkcji 
audiowizualnej, na podstawie zawieranych z tym samym podmiotem i dotyczących tych samych 
składników aktywów trwałych umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym 
charakterze, zgodnie z którymi łączny okres korzystania z tych składników, w danym roku 
kalendarzowym, nie przekracza 90 dni.”. 
Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 
z późn. zm.[4])) w art. 72 po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu: 
„§ 1b. Na równi z nadpłatą traktuje się kwotę przysługującą podatnikowi na podstawie art. 26ea 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę 
przysługującą podatnikowi na podstawie art. 18da ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych, wykazaną w zeznaniu lub wynikającą z decyzji.”. 
Art. 5. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 
672, 831, 903, 1250 i 1427) w art. 400a w ust. 1: 
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1) po pkt 37 dodaje się pkt 37a w brzmieniu: 
„37a) zadania służące wsparciu polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą, 
będące elementami polityki ochrony środowiska i pozostające w kompetencji ministra 
właściwego do spraw środowiska;”; 
2) pkt 41a otrzymuje brzmienie: 
„41a)  przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i 
audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV);”. 
Art. 6. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
572, z późn. zm.[5])) wprowadza się następujące zmiany: 
1)     w art. 86a: 
a)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Uczelnia w celu, o którym mowa w ust. 1, może utworzyć więcej niż jedną spółkę celową.”, 
b)     uchyla się ust. 3a; 
2)     po art. 86b dodaje się art. 86ba w brzmieniu: 
„Art. 86ba. Do wykonywania czynności w zakresie komercjalizacji oraz do wniesienia wkładu do 
spółki celowej, w tym w celu jej utworzenia, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 
r. poz. 154 i 888).”; 
3)     w art. 86e: 
a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Pracownik przekazuje uczelni publicznej informację o wynikach badań naukowych lub prac 
rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami. W przypadku złożenia przez 
pracownika oświadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem praw do tych wyników i 
związanego z nimi know-how, uczelnia publiczna w terminie trzech miesięcy podejmuje decyzję 
w sprawie ich komercjalizacji.”, 
b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pracownik może złożyć w formie pisemnej w 
terminie czternastu dni od dnia przekazania uczelni publicznej informacji o wynikach i 
związanym z nimi know-how. Termin trzech miesięcy, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia 
złożenia oświadczenia.”, 
c)     w ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 
„Wynagrodzenie przysługujące uczelni publicznej za przeniesienie praw nie może być wyższe 
niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku 
poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”; 
4)     w art. 86f uchyla się ust. 4. 
Art. 7. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 
2016 r. poz. 900 i 1250) w art. 32: 
1)     ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz autorskich praw 
majątkowych powstałych w wyniku wykonania projektu dotyczącego badań naukowych lub prac 
rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Centrum, 
jest Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot wskazany w umowie o wykonanie i 
finansowanie projektu, jeżeli umowa ta tak stanowi.”; 
2)     po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. W przypadku finansowania przez Centrum projektu dotyczącego badań naukowych lub prac 
rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Skarb Państwa może, w terminie 
do dwunastu miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, złożyć podmiotowi, któremu 
Dyrektor przyznał środki finansowe, pisemne oświadczenie o korzystaniu z utworu lub z 
wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego w wyniku realizacji tego 
projektu. W takim przypadku Skarb Państwa uprawniony jest do nieodpłatnego korzystania z 
utworu na polach eksploatacji wymienionych w złożonym oświadczeniu, wybranych spośród 
wszystkich znanych na dzień zakończenia projektu, lub z wynalazku, wzoru użytkowego lub 
wzoru przemysłowego na zasadzie licencji pełnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie 
i czasowo, wraz z prawem do dokonywania dowolnych zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji 
oraz prawem do udzielania sublicencji. Skarb Państwa reprezentowany jest w tych sprawach 
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przez podmiot wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie projektu, a przy braku takiego 
wskazania – Ministra Obrony Narodowej.”. 
Art. 8. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 
i 1311) wprowadza się następujące zmiany: 
1)     w art. 94c: 
a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Pracownik przekazuje instytutowi informację o wynikach badań naukowych lub prac 
rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami. W przypadku złożenia przez 
pracownika oświadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem praw do tych wyników i 
związanego z nimi know-how, instytut w terminie trzech miesięcy podejmuje decyzję w sprawie 
ich komercjalizacji.”, 
b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pracownik może złożyć w formie pisemnej w 
terminie czternastu dni od dnia przekazania instytutowi informacji o wynikach i związanym z nimi 
know-how. Termin trzech miesięcy, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia złożenia 
oświadczenia.”, 
c)     w ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 
„Wynagrodzenie przysługujące instytutowi za przeniesienie praw nie może być wyższe niż 5% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku 
poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”; 
2)     w art. 94d uchyla się ust. 4. 
Art. 9. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311) w art. 18 po ust. 1 dodaje 
się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 
„1a. Na działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h, jednostka naukowa przeznacza nie mniej 
niż 2% środków finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego. 
1b. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w której utworzono centrum transferu 
technologii, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym, z przyznanych środków finansowych przeznaczonych na działania, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 lit. h, finansuje działania tego centrum w tym zakresie.”. 
Art. 10. W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767 oraz z 2016 poz. 1311) uchyla się art. 13. 
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 
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prawne objęte art. 5a ust. 3 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, podlegają umorzeniu. 
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. 9–12, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
                                                                                                          

                                                                                              MARSZAŁEK SEJMU 
                                                                                           / – / Marek Kuchciński 
 

 

[1])    Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 
przysługujących Skarbowi Państwa, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 
ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, ustawę z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz ustawę z dnia 25 września 2015 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. 

 

 

Tekst ustawy w wersji przyjętej przez Senat bez poprawek (publikacja ustawy dokonana w Dz. 
U. dnia 4 czerwca 2016 r. poz. 780)  

 

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 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
2012 r. poz. 361, z późn. zm.) po art. 22o dodaje się art. 22p w brzmieniu: 

„Art. 22p. 1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą 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.) 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 
prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą: 

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/789_u.htm#_ftnref1
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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: 

a)     po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,  

b)     po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w 
ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo 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, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok 
podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 
2014 r. poz. 851, z późn. zm.) po art. 15c dodaje się art. 15d w brzmieniu: 

„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.[) 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.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) w art. 22: 

1)     w ust. 1: 

a)     wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością 
gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym 
przypadku gdy:”, 

b)     pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)    jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, 
przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na 
złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z 
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”; 

2)     uchyla się ust. 2. 

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/322_u.htm#_ftn4
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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. 

                                                                                             

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie także przepisy ustawy uchwalonej już w roku 
2015, zmieniającej obydwie ustawy o podatkach dochodowych (CIT i PIT) a dotyczące 
obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Przedmiotowa ustawa to 
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 r. poz. 1932. Poniżej kształt przepisów zmienionych w ustawie o 
podatku CIT ale pamiętać należy, że analogiczna zmiana została dokonana także w 
ustawie o PIT.  

 

Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 
2014 r. poz. 851, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)        w art. 9a: 

 a)      ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. 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 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 
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– są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, 
zwanej dalej „dokumentacją podatkową”.”, 

b)       po ust. 1 dodaje się ust.1a–1g w brzmieniu: 

„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 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.”, 
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c)       uchyla się ust. 2 i 2a, 

d)       po ust. 2a dodaje się ust. 2b–2i w brzmieniu: 

„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 
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, 
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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; 

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.”, 

e)       uchyla się ust. 3 i 3a, 
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f)        po ust. 3c dodaje się ust. 3d w brzmieniu: 

„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.”, 

g)       ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. 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.”, 

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

„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 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.”, 

i)        ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. 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.”, 

j)        dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„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.”; 

2)        w art. 11 ust. 5a otrzymuje 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%.”; 

3)        w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. 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%.”; 

4)        po art. 22b dodaje się art. 22c w brzmieniu: 

„Art. 22c. 1. Przepisów art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 nie stosuje się, jeżeli: 

1)        osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej 
czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z 
głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 
3 lub art. 22 ust. 4, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem 
podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), oraz 
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2)        czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru. 

2. Dla celów ust. 1 uznaje się, że umowa lub inna czynność prawna nie ma rzeczywistego 
charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. 
W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w drodze czynności, o których mowa w ust. 1, 
przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga 
przychód (dochód), wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych.”; 

5)        w art. 26 po ust. 3a dodaje się ust. 3aa w brzmieniu: 

„3aa. W informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie wykazuje się przychodów (dochodów) 
wymienionych w art. 44c ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla 
których sporządza się informację, o której mowa w art. 44d ust. 3 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych.”; 

6)        w art. 27 dodaje się ust. 5–9 w brzmieniu: 

„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. 

6. Podmioty krajowe, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, które: 

1)        spełniają kryteria jednostki dominującej oraz nie spełniają kryteriów jednostki zależnej, w 
rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, 

2)        są jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości, 

3)        posiadają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład lub jedną lub 
więcej jednostek zależnych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, 

4)        których skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, przekroczyły w poprzednim roku 
podatkowym równowartość 750 000 000 euro 

– przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego 
podatku oraz miejscach prowadzenia działalności, jednostek zależnych i zagranicznych 
zakładów należących do grupy kapitałowej, w roku podatkowym, w terminie 12 miesięcy od dnia 
zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, za który jest składane sprawozdanie. 

7. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 5 i 6, przelicza się na walutę polską po 
średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu 
roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który jest składane 
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 i 6. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
uproszczonego sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając informacje dotyczące 
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. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 6, sporządzanego w celu: 

1)        analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transakcyjnych, 

2)        wymiany informacji z właściwymi władzami państw obcych, 
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3)        ułatwienia podatnikom sporządzenia poprawnego sprawozdania 

– uwzględniający treść ustaleń w zakresie wzoru sprawozdania podjętych przez OECD 
dotyczących dokumentacji cen transakcyjnych.”; 


