
Projekt z dnia 6 lipca 2017 r.

U S T A W A

z dnia ………………..

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne1)

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) w ust. 2b pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i 

obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w 

funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osoby 

prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych 

udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa  -  jeżeli 

co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą 

prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub 

osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;”,

b) ust. 2c otrzymuje brzmienie:

„2c. Wartość aktywów, o której mowa w ust. 2b pkt 6, ustala się na ostatni dzień 

miesiąca poprzedzającego miesiąc uzyskania przychodu, o którym mowa w tym 

przepisie.”;

2) w art. 5a po pkt 29 dodaje się pkt 29a w brzmieniu:

„29a) wartości emisyjnej udziałów (akcji) – oznacza to cenę po jakiej obejmowane są 

udziały (akcje) określoną w statucie, umowie spółki, a w razie ich braku – w innym 

dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych 

udziałów (akcji);”;

1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. 
ustanawiającą przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają 
bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz. U. UE L 193 z 19.07.2016, str. 1).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2048 oraz z 2017 r. 
poz. 60, 528, 648, 859 i 1089.
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3) w art. 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 

3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub z 

pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych 

praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są zaliczane do tego źródła 

przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie 

zostało uzyskane.";

4) w art. 14 w ust. 2 po pkt 7c dodaje się pkt 7ca w brzmieniu:

„7ca) przychód z odpłatnego zbycia wierzytelności dotyczącej prowadzonej działalności 

gospodarczej, w wysokości jej wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie; w 

przypadku gdy wierzytelność ta uprzednio w całości lub w części zgodnie z art. 23 

ust. 1 pkt 20–22 została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, przychód ten, 

z zastrzeżeniem pkt 7b, 7c i 7e, powiększa się o wysokość tych kosztów uzyskania 

przychodów;”;

5) w art. 21 w ust. 1:

a) po pkt 90a dodaje się pkt 90b w brzmieniu:

„90b) świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych 

szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych 

przez organizacje pozarządowe lub organy samorządu zawodowego lekarzy lub 

pielęgniarek i położnych, mające siedzibę i działające w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej;”,

b) po pkt 97a dodaje się pkt 97b w brzmieniu:

„97b) kwoty umorzonych należności z tytułu:

a) zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego,

b) zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody 

oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych,

c) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,

d) odsetek od należności, o których mowa w lit a–c,
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e) nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których 

mowa w lit. a–d, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem 

wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego

– dokonanych zgodnie z zasadami określonymi na podstawie art. 59 ust. 1 lub 

uchwałą, o której mowa w art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.3));”;

6) w art. 22:

a) po ust. 1da dodaje się ust. 1db i 1dc w brzmieniu:

„1db. W przypadku odpłatnego zbycia wierzytelności koszty uzyskania 

przychodów ustala się, z uwzględnieniem art. 23 ust. 1 pkt 17 i 34:

1) jeżeli zbywana wierzytelność została przez podatnika nabyta od innego 

podmiotu – w wysokości wydatków poniesionych na nabycie tej wierzytelności 

nie wyższej jednak niż wartość rynkowa tej wierzytelności określona na dzień 

jej odpłatnego zbycia,

2) jeżeli zbywana wierzytelność powstała w następstwie udzielonej przez 

podatnika pożyczki – w wysokości kwoty udzielonej pożyczki określonej na 

dzień jej przekazania, powiększonej o zaliczone do przychodów 

skapitalizowane odsetki od tej pożyczki, nie wyższej niż wartość rynkowa 

wierzytelności określona na dzień jej odpłatnego zbycia,

3) jeżeli zbywana wierzytelność została na podstawie art. 14 zarachowana do 

przychodów należnych – w wysokości, w której uprzednio została zarachowana 

jako przychód należny, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa tej 

wierzytelności określona na dzień jej odpłatnego zbycia, pomniejszona o ujęty 

w jej kwocie podatek od towarów i usług,

4) w innych przypadkach niż wymienione w pkt 1-3, jeżeli zbywana wierzytelność 

powstała w następstwie niespełnionego świadczenia wynikającego z zawartej 

umowy:

a) jeżeli przedmiotem umowy było zbycie rzeczy lub prawa – w wysokości 

wartości wydatków na nabycie lub wytworzenie rzeczy lub prawa,

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 
oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.
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b) jeżeli przedmiotem umowy było świadczenie usług – w wysokości 

wartości  świadczenia wynikającego z umowy nie wyższej niż wartość 

rynkowa tego świadczenia określona na dzień zawarcia umowy.

1dc. Jeżeli podatnik uzyskał przychód z odpłatnego zbycia lub umorzenia 

udziałów (akcji) albo dokonania wkładu niepieniężnego w postaci udziałów (akcji), 

objętych lub nabytych w wyniku realizacji praw majątkowych albo w wyniku 

realizacji praw z papierów wartościowych lub realizacji praw z pochodnych 

instrumentów finansowych, w związku z którymi został określony przychód na 

podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. b lub pkt 10 albo art. 18, to wartość dochodu 

określonego z tego tytułu powiększa koszty uzyskania przychodu, o których mowa 

odpowiednio w art. 22 ust. 1 lub ust. 1e albo w art. 23 ust. 1 pkt 38.”,

b) w ust. 1e w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) wartości określonej zgodnie z art. 22 ust. 1db – jeżeli przedmiotem wkładu 

niepieniężnego jest wierzytelność; w przypadku gdy wierzytelność ta 

uprzednio w całości lub w części zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20–22 została 

zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, wysokość tego kosztu, z 

zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 7b, 7c i 7e, pomniejsza się o wartość uprzednio 

odpisanych kosztów.”,

c)  ust. 1g otrzymuje brzmienie:

„1g. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku 

podziału, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania przychodu z 

odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest 

wartość emisyjna udziałów (akcji).”,

d) ust. 5d otrzymuje brzmienie:

„5d. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 

5e, 6ba, 6bb i 7b oraz art. 22a–22m, uważa się dzień, na który zgodnie z przyjętymi 

przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości, na podstawie otrzymanej 

faktury (rachunku), albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), 

dany koszt obciąża wynik finansowy tej jednostki, w tym poprzez dokonywane 

zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne, z wyjątkiem sytuacji 

gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń 

międzyokresowych kosztów.”;
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7) w art. 22b w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte od innego podmiotu, 

nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:”;

8) użyte w art. 22d w ust. 1, w art. 22e w ust. 1 i 2, w art. 22f ust. 3 dwukrotnie, w art. 22g 

ust. 17 dwukrotnie i w art. 22k ust. 9 wyrazy „3500 zł” zastępuje się wyrazami „5000 zł”;

9) w art. 23 w ust. 1:

a) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20)  wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności lub 

ich części, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako 

przychody należne, i których nieściągalność została udokumentowana w 

sposób określony w ust. 2; wierzytelności te lub ich części zalicza się do 

kosztów uzyskania przychodów po ich pomniejszeniu o kwotę zaliczoną 

uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie pkt 21 lub 22;”,

b) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„34) strat z odpłatnego zbycia wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej 

części, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychód 

należny; przy określaniu wysokości straty przepisy art. 22 ust. 1db stosuje się 

odpowiednio;”,

c) po pkt 34 dodaje się pkt 34a w brzmieniu:

"34a) wydatków ponoszonych przez wierzyciela za przeniesienie ryzyka 

niewypłacalności dłużnika, w tym w ramach umów ubezpieczenia, gwarancji, 

poręczenia lub pochodnych instrumentów finansowych, z wyjątkiem 

wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako 

przychód należny;”,

d) pkt 41 otrzymuje brzmienie:

„41) umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio na 

podstawie art. 14 zostały zarachowane do przychodów należnych – w części 

zarachowanej do tych przychodów;”,

e) w pkt 45a lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) nabytych nieodpłatnie, jeżeli:

– nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy 

lub praw lub

– dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
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– nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub

– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów 

zaniechano poboru podatku,”,

f) po pkt 45b dodaje się pkt 45c w brzmieniu:

„45c)odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych wartości 

niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7, jeżeli 

uprzednio prawa te i wartości były przez podatnika nabyte lub wytworzone a 

następnie zbyte – w części przekraczającej przychód uzyskany z ich zbycia;”,

g) po pkt 63 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 64 i 65 w brzmieniu:

„64) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania 

z praw i wartości, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7, nabytych lub 

wytworzonych przez podmiot i następnie zbytych – w części przekraczającej 

przychód uzyskany z ich zbycia;

65) podatku, o którym mowa w art. 30g.”;

10) w art. 24:

a) w ust. 5:

– pkt 1  otrzymuje brzmienie:

„1) przychody z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości;”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek 

podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w 

spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa  ustalona na 

dzień podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) 

przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami 

nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi 

zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki 

następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość 

lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na 

objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej 

proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość wydzielanej części 

majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej 

bezpośrednio przed podziałem;”,
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– po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa 

w art. 5a pkt 28 lit. c i d, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich 

wysokość uzależnione są od osiągnięcia  zysku  przez tę osobę prawną lub 

spółkę lub od jego wysokości osiągniętego przez tę osobę prawną lub 

spółkę (pożyczka partycypacyjna);

11) zapłata, o której mowa w 24 ust. 8a.”,

b) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, 

ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego 

wspólnika wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości 

majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem; pozostała część kwoty 

tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia 

udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.”,

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

1) spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności  z 

tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, 

2) spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w stosunku do spółki, od 

której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów 

określonych w art. 12 lub art. 13

 podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w 

stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie 

odpłatnego zbycia tych akcji.”,

d) po ust. 11 dodaje się ust. 11a i 11b w brzmieniu:

„11a. Dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ust. 11, jest 

różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami 

uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38.
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11b. Przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się 

system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia 

przez:

1) spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne 

należności  z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, albo

2) spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w stosunku do 

spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach 

tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z 

tytułów określonych w art. 12 lub art. 13,

 w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach 

tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z 

pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. b lub realizacji innych 

praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji 

spółki, określonej w pkt 1 lub 2.”,

e) uchyla się ust. 12,

f) ust. 12a otrzymuje brzmienie:

„12a. Przepisy art. 11-11c mają zastosowanie do  dochodu uzyskanego przez 

osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których 

siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.”,

g) ust. 19 i 20 otrzymują brzmienie: 

,,19. Przepisów ust. 8 i art. 21 ust. 1 pkt 109 nie stosuje się w przypadkach, gdy 

głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów lub wniesienia wkładu 

niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 

20. Jeżeli wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały 

przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 19 

domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest 

uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.";
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11) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

1) podmiot krajowy, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym 

podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego 

podmiotu krajowego, albo

2) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego, równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w 

zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w 

kapitale tych podmiotów.”;

12) w art. 26:

a) w ust. 1 w pkt 9 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości 

iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie 

art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników”,

b) w ust. 7a:

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8)  utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji 

zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł;”,

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność 

(współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na 

utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie 

ukończyły 16 roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku 

podatkowym kwoty 2 280 zł;”,

c) w ust. 7c skreśla się pkt 3,

d) ust. 7e otrzymuje brzmienie:

„7e. Przepisy ust. 7a–7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na 

których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, 

dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, 

rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe,  
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jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 

12-krotności renty socjalnej określonej w ustawie  z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie 

socjalnej (Dz.U. z  2013 r. poz. 982 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1175 i 1682). Do 

dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz 

dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4.”;

13) w art. 30f:

a) w ust. 2:

– w pkt 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z 

podmiotami powiązanymi, posiada bezpośrednio lub pośrednio, udział w 

kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do 

uczestnictwa w zysku;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jednostka zależna – oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych, albo zagraniczną spółkę 

niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których 

podatnik posiada bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% udziałów 

w kapitale lub 50% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, 

lub 50% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.”,

– w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) podmiot powiązany – oznacza:

a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, w której podatnik posiada co najmniej 25% udziałów w 

kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub 

stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do 

uczestnictwa w zyskach,

b) osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej, posiadającą w podatniku, co najmniej 25% 

udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub 

stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do 

uczestnictwa w zyskach,
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c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, w której podmiot wskazany w lit. b posiada co najmniej 25% 

udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub 

stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do 

uczestnictwa w zyskach.",

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

a) w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub 

wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada nieprzerwanie przez okres 

nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% 

udziałów w kapitale lub 50% praw głosu w organach kontrolnych lub 

stanowiących, lub 50% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa 

w zyskach,

b) co najmniej 33% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, 

o którym mowa w ust. 7, pochodzi:

– z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,

– ze zbycia udziałów (akcji), 

– z wierzytelności, 

– z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, 

– z części odsetkowej przy leasingu finansowym, 

– z poręczeń i gwarancji, 

– z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu 

zbycia tych praw, 

– ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

– z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności 

finansowej lub 

– z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku, gdy spółka nie 

wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod 

względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma,

c) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę spółkę jest niższy niż 

różnica między podatkiem dochodowym od osób prawnych, który byłby 

od niej należny zgodnie z  przepisami ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych w przypadku, gdyby spółka ta była podatnikiem, o którym 
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mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a 

podatkiem dochodowym faktycznie przez nią zapłaconym w państwie jej 

siedziby lub zarządu; przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się 

podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek 

formie.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przy wyliczaniu różnicy, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, nie uwzględnia 

się stałego zakładu zagranicznej spółki kontrolowanej, który nie podlega 

opodatkowaniu lub jest zwolniony z podatku w państwie siedziby zagranicznej 

spółki kontrolowanej.”,

d) w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej 

od zagranicznej spółki kontrolowanej;

2) dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce 

kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.”,

e) w ust. 12 w pkt 1 wyrazy „25%” zastępuje się wyrazami „50%”,

f) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o 

których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a. W przypadku zagranicznych spółek 

posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zdanie pierwsze stosuje się 

do zagranicznych spółek, spełniających warunki określone w ust. 3 pkt 3.”,

g) po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu:

„15a. Podatnicy po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, 

nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu 

zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani 

do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej 

w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 

15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający 

określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego 

podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do 
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określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-

22o.”,

h) w ust. 16 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Na żądanie organu podatkowego podatnik jest obowiązany udostępnić, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust. 15 lub 15a 

ewidencje i rejestr.”,

i) w ust. 17 skreśla się wyrazy „, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i ust. 12 pkt 1, ”,

j) ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Przepisów ust. 1, 15a i 16 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka 

kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność 

gospodarczą.”,

k) uchyla się ust. 19,

l) ust. 21 otrzymuje brzmienie:

,,21. Przepisy ust. 1–20 oraz art. 45 ust. 1aa stosuje się odpowiednio do:

1) podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody 

tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie 

opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub art. 30c;

2) podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzącego działalność poprzez 

położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.”;

14) po art. 30f dodaje się art. 30g w brzmieniu:

„Art. 30g. 1. Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego 

położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa 

przekracza 10 000 000 zł, w postaci:

1) budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek:

a) centrum handlowe,

b) dom towarowy,

c) samodzielny sklep i butik,

d) pozostały handlowo-usługowy,
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2) budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy, z 

wyłączeniem budynków urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, 

samorządowych, ministerstw oraz budynków sądów i parlamentów

– wynosi 0,042% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

2. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej 

środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej 

ewidencji.

3. W przypadku, gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika i podmiotu 

powiązanego z podatnikiem w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4, dla obliczenia wartości 

początkowej przyjmuje się całkowitą wartość początkową; przepisu art. 22g ust. 11 nie 

stosuje się. Przy obliczaniu podatku, podatnik uwzględnia wartość początkową 

wynikającą z prowadzonej ewidencji.

4. W przypadku podatnika będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, 

przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym wartość początkową środka trwałego 

przypadającą na wspólnika ustala się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku 

(udziału). 

5. W przypadku, gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika, przy 

obliczaniu wartości początkowej przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji 

podatnika; przepis art. 22g ust. 11 stosuje się odpowiednio.

6. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek i wpłacać go na 

rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

o którym mowa w ust. 1.

7.  Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku, podatnicy odliczają od zaliczki na 

podatek, o której mowa w art. 44. W przypadku, gdy podatnicy wpłacają zaliczki 

kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany 

kwartał.

8. Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku, odlicza się od 

podatku obliczonego zgodnie z art. 27 lub 30c za rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się 

w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a pkt 2.

9. W przypadku gdy środek trwały, o którym mowa w ust. 1, został oddany do 

używania, przepisy ust. 1–8 stosuje się wyłącznie do podmiotu dokonującego odpisów 

amortyzacyjnych zgodnie z art. 22a–22o.”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1a:

a) w ust. 2:

– w pkt 1:

        - - w lit. a wyrazy „1 000 000 zł” zastępuje się wyrazami „500 000 zł”,

        - - w lit. b wyrazy „95%” zastępuje się wyrazami „75%”,

– w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie 

odrębnych ustaw oraz ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34,

b) w przypadku powiązań, o których mowa w art. 11, z podmiotami 

niewchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej ustalają warunki, 

które zostałyby ustalone gdyby wymienione powiązania nie istniały;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział 

dochodów, określonych zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach – w 

wysokości co najmniej 2%.”,

b) w ust. 3 uchyla się pkt 4,

c) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Spółka dominująca reprezentuje podatkową grupę kapitałową w zakresie 

obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej.”,

d) ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

„4. Umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę dominującą do właściwego 

według jej siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej na 45 dni przed 

rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową. 

Organ ten jest właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym 

podatkowej grupy kapitałowej oraz składania sprawozdań finansowych przez spółki 

tworzące podatkową grupę kapitałową.

5. Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje, w formie decyzji, rejestracji 

umowy. W tej samej formie naczelnik urzędu skarbowego odmawia zarejestrowania 

umowy, jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i pkt 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1926, 1933 i 1948 
oraz z 2017 r. poz. 60, 624 i 1089.
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3 lit. a oraz ust. 3 i 4. Do decyzji o rejestracji umowy bądź o odmowie rejestracji 

umowy stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

6. Po rejestracji umowy nie może być ona rozszerzona na inne spółki ani 

pomniejszona o którąkolwiek ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową.”,

e) w ust. 7 wyrazy „spółkę, o której mowa w  ust. 3 pkt 4” zastępuje się wyrazami 

„spółkę dominującą”,

f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Spółka dominująca obowiązana jest zgłosić naczelnikowi urzędu 

skarbowego, o którym mowa w ust. 4:

1) zmiany umowy oraz zmiany w kapitale zakładowym spółek tworzących 

podatkową grupę kapitałową,

2) zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem 

warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku 

dochodowego

– w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.”,

g) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Za naruszenie warunków, o których mowa w ust. 8 pkt 2 uznaje się również 

zmniejszenie udziału spółki dominującej w kapitale spółki zależnej wchodzącej w 

skład podatkowej grupy kapitałowej poniżej progu określonego w ust. 2 pkt 1 lit. b.”,

h) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zmian, o których mowa w 

ust. 8 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 12, lub w ust. 8a, skutkuje utratą przez podatkową 

grupę kapitałową statusu podatnika z mocą od dnia zarejestrowania podatkowej 

grupy kapitałowej. Dzień wystąpienia tych zmian jest pierwszym dniem roku 

podatkowego spółek, które przed tym dniem tworzyły podatkową grupę kapitałową. 

Przepis art. 8 ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.”,

i) po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:

„10a. Spółki, o których mowa w ust. 10, są obowiązane w terminie 3 miesięcy 

od dnia wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lub ust. 8a, rozliczyć 

podatek dochodowy za okres od dnia zarejestrowania podatkowej grupy kapitałowej 

do dnia poprzedzającego dzień wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 2. 

Rozliczenia podatku dochodowego dokonuje odrębnie każda z tych spółek 

obliczając należne zaliczki na podatek dochodowy oraz należny podatek za 
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poszczególne lata podatkowe od dochodu ustalonego zgodnie z art. 7 ust. 1-3, 

odpowiednio za poszczególne miesiące i lata, w których podatek był rozliczany przez 

spółkę dominującą.

10b. W przypadku, o którym mowa w ust. 10a:

1) kwoty zaliczek i podatku za poszczególne okresy rozliczeniowe, wpłacone 

przez  podatkową grupę kapitałową za okres jej funkcjonowania, zalicza się 

proporcjonalnie do dochodów poszczególnych spółek na poczet ich należnych 

zaliczek i należnego podatku;

2) jeżeli należne zaliczki lub należny podatek dochodowy od poszczególnych 

spółek, obliczone zgodnie z pkt 1, będą wyższe niż przypadające na daną 

spółkę, zaliczki lub podatek, które zostały wpłacone przez podatkową grupę 

kapitałową, powstała różnica stanowi zaległość podatkową, od której pobiera 

się odsetki za zwłokę liczone od dnia wydania decyzji o rejestracji umowy.”,

j) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. W przypadku niezachowania warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, 

podatkowa grupa kapitałowa traci status podatnika z ostatnim dniem miesiąca roku 

podatkowego, w którym naruszyła ten warunek, z tym że spółka dominująca jest 

obowiązana do złożenia zeznania, o którym mowa w z art. 27 ust. 1, za ten rok 

podatkowy.",

k) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

„12a. W przypadku utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika 

na podstawie ust. 10 lub 12 naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, 

wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji o rejestracji umowy, którą 

doręcza się spółce dominującej, ze skutkiem doręczenia wobec pozostałych spółek 

wchodzących uprzednio w skład tej grupy.”,

l) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

,,13. Przystąpienie do innej podatkowej grupy kapitałowej przez którąkolwiek 

ze spółek wchodzących uprzednio w skład grupy, która utraciła ten status może 

nastąpić nie wcześniej niż po upływie:

1) roku podatkowego spółki, następującego po roku kalendarzowym, w którym 

podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika – w 

przypadku naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4;
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2)  3 lat następujących po roku kalendarzowym, w którym podatkowa grupa 

kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika – w przypadku 

naruszenia innych warunków funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej.”;

2) w art. 3:

a) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i 

obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w 

funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osoby 

prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych 

udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa    jeżeli 

co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą 

prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub 

osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wartość aktywów, o której mowa w ust. 3 pkt 4, ustala się na ostatni dzień 

miesiąca poprzedzającego miesiąc uzyskania przychodu, o którym mowa w tym 

przepisie .”;

3) w art. 4a po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

„16a) wartości emisyjnej udziałów (akcji) – oznacza to cenę po jakiej obejmowane są 

udziały (akcje) określoną w statucie, umowie spółki, a w razie ich braku - w innym 

dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych 

udziałów (akcji);”;

4) w art. 5:

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

„1a. Przychody z zysków kapitałowych, przypisane wspólnikowi na podstawie 

ust. 1, zwiększają przychody wspólnika uzyskane z tego źródła.”,

b) w ust. 2 po wyrazach „w ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”,

c) uchyla się ust. 3;

5) w art. 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i 10a, nie ma zastosowania do 

podatku, o którym mowa w art. 24b.”;

6) w art. 7:
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a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód 

stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu 

osiągniętego z innych źródeł przychodów; w wypadkach, o których mowa w art. 21, 

art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

2. Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, 

jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad 

kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania 

przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła 

przychodów.”,

b) w ust. 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. 1, stanowiącego podstawę 

opodatkowania nie uwzględnia się:”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przychodów wymienionych w art. 21, art. 22 i art. 24b, przy czym w 

przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących 

działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21, jeżeli 

związane są z działalnością zakładu;”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) straty poniesionej w źródle przychodów;”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, 

można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie 

następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w 

którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.”;

7) w art. 7a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku podatkowych grup kapitałowych dochodem ze źródła przychodów 

jest nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę uzyskanych z tego 

źródła przychodów nad sumą ich strat poniesionych w tym źródle przychodów. Jeżeli za 

rok podatkowy suma strat poniesionych w danym źródle przychodów przez spółki 

wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej przekracza sumę dochodów 
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uzyskanych z tego źródła, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej 

poniesioną w źródle przychodów. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 

2 i 3.

2. Straty, o której mowa w ust. 1, poniesionej przez podatkową grupę kapitałową nie 

pokrywa się z dochodu poszczególnych spółek w razie upływu okresu obowiązywania 

umowy lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej.”;

8) po art. 7a dodaje się art. 7b w brzmieniu:

„Art. 7b. Za przychody z zysków kapitałowych uważa się:

1) przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, 

stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym:

a) dywidendy, nadwyżki bilansowe w spółdzielniach oraz otrzymane przez 

uczestników funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania  

dochody tego funduszu lub tej instytucji, w przypadku gdy statut przewiduje 

wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo 

wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,

b) przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości,

c) przychody z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, 

które następuje w inny sposób niż określony w lit. b,

d) przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której 

mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w lit. b,

e) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub 

spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3,

f) równowartość zysku osoby prawnej oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, 

przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego, równowartość 

zysku spółdzielni przeznaczonego na podwyższenie funduszu udziałowego 

oraz równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych 

kapitałów (funduszy) takiej osoby prawnej lub spółki,

g) dopłaty otrzymane w przypadku połączenia lub podziału spółek przez 

wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,

h) przychody wspólnika spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek 

podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek 

podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa,  
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i) zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d,

j) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na 

inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej  w przypadku 

przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, z tym że przychód 

określa się na dzień przekształcenia,

k) odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, 

o której mowa w art. 1 ust. 3,

l) odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 

1 ust. 3, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość uzależnione 

są od osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub tę spółkę lub od jego 

wysokości osiągniętego przez tę osobę prawną lub spółkę (pożyczka 

partycypacyjna);

m) przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów 

podmiotów, inne niż określone w pkt 1, w tym:

 przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, 

przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część 

majątku innej osoby prawnej lub spółki,

 przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej,

 przychody spółki dzielonej;

2) przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 

ust. 3, wkładu niepieniężnego;

3) inne, niż określone w pkt 1 i 2, przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub 

spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, w tym:

a) przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich 

umorzenia,

b) przychody uzyskane w wyniku wymiany udziałów;

4) przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niemającej osobowości 

prawnej;

5) przychody ze zbycia wierzytelności;

6) przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, papierów 

wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz z tytułu uczestnictwa 

w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach wspólnego inwestowania, w tym z 
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ich najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jak również 

przychody z  ich zbycia.”;

9) w art. 9a po ust. 3d dodaje się ust. 3e w brzmieniu:

„3e. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do transakcji lub innych zdarzeń dokonanych 

między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową.”;

10) uchyla się art. 10;

11) w art. 11:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

1) podmiot krajowy, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym 

podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego 

podmiotu krajowego, albo

2) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego, równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w 

zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w 

kapitale tych podmiotów.”,

b) w ust. 8 uchyla się pkt 1;

12) w art. 12:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 4a,

 w pkt 7 skreśla się wyrazy „- w przypadku wniesienia do spółki albo do 

spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część”, 

 uchyla się pkt 8 i 8a,

– po pkt 8a dodaje się pkt 8b i 8c w brzmieniu:

„8b) ustalona na dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki 

przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi 

(akcjonariuszowi) spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek 

podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na 

skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią 
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zorganizowanej części przedsiębiorstwa; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio;

8c) ustalona na dzień łączenia lub podziału wartość majątku spółki 

przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub 

nowo zawiązaną;”,

–  po pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) przychód z odpłatnego zbycia wierzytelności w wysokości jej wartości 

wyrażonej w cenie określonej w umowie; w przypadku gdy wierzytelność 

ta uprzednio w całości lub w części, w tym poprzez odpis lub rezerwę, 

zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25–27 została zaliczona do kosztów uzyskania 

przychodów, przychód ten, z zastrzeżeniem pkt 4d, 4e i 5a, powiększa się 

o wysokość tych kosztów uzyskania przychodów.”,

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami 

specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody 

uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w 

art. 7b pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze 

faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych 

bonifikat i skont.”,

c) w ust. 4:

– po pkt 3d dodaje się pkt 3e i 3f  w brzmieniu:

„3e) wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, z zastrzeżeniem pkt 

3f, otrzymanego przez spółkę przejmującą odpowiadającej wartości 

emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) 

spółek łączonych lub spółki dzielonej;

3f) wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, odpowiadającej 

procentowemu udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym 

spółki przejmowanej lub dzielonej, określonemu na ostatni dzień 

poprzedzający dzień łączenia lub podziału, otrzymanego przez spółkę 

przejmującą posiadającą w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub 

dzielonej udział w wysokości nie mniejszej niż 10%;”,

– pkt 12 otrzymuje brzmienie:
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„12) w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 8b, 

przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego 

wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę 

przejmującą lub nowo zawiązaną;”,

– pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu 

niepieniężnego do:

a) spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna 

wniesiona przez podmiot komercjalizujący,

b)  spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana 

cześć.”,

d) po ust. 12 dodaje się ust. 13-16 w brzmieniu:

„13. Przepisów ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się w 

przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, 

podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest 

uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

14. Jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie 

wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn 

ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z 

głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

15. Przepis ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i 25 lit. b ma zastosowanie wyłącznie do spółek 

będących podatnikami:

1) o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo

2) o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym 

do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich 

dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo

3) o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na 

miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o 

których mowa w art. 3 ust. 1.
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16. Przepisy ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i 25 lit. b oraz ust. 4d stosuje się odpowiednio 

do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.”;

13) w art. 14:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Przychodem ze zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług 

jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez 

uzasadnionych przyczyn ekonomicznych odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, 

praw lub usług organ podatkowy określa ten przychód w wysokości wartości 

rynkowej.

2. Wartość rynkową rzeczy, praw majątkowych lub usług określa się na 

podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami, prawami lub usługami 

tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia 

zużycia oraz czasu i miejsca zbycia albo świadczenia.

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. W przypadkach kiedy na wysokość przychodów o których mowa w art. 7b 

pkt 1 lit. b-l i lit. m tiret drugie oraz pkt 2-6 oraz przychodów uzyskanych ze zbycia 

nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości wpływ miały powiązania o których 

mowa w art. 11 ust. 1 lub 4, przepisy ust. 1-3 stosuje się.

7. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do nieodpłatnego zbycia rzeczy, prawa 

majątkowego lub świadczenia usług, na rzecz organizacji, o których mowa w art. 3 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573),  lub 

równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność 

pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze 

zadań publicznych, realizującym cele określone w art. 4 tej ustawy, z 

przeznaczeniem na te cele.”;

14) w art. 15:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia 

przychodów ze źródeł przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia 

źródeł przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.”,
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b) po ust. 1ia dodaje się ustęp 1ib w brzmieniu:

„1ib. W przypadku odpłatnego zbycia wierzytelności koszty uzyskania 

przychodów ustala się, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 20 i 39:

1) jeżeli zbywana wierzytelność została przez podatnika nabyta od innego 

podmiotu  w wysokości wydatków poniesionych na nabycie tej wierzytelności 

nie wyższej jednak niż wartość rynkowa tej wierzytelności określona na dzień 

jej odpłatnego zbycia;

2) jeżeli zbywana wierzytelność powstała w następstwie udzielonej przez 

podatnika pożyczki – w wysokości kwoty udzielonej pożyczki określonej na 

dzień jej przekazania, powiększonej o zaliczone do przychodów 

skapitalizowane odsetki od tej pożyczki, nie wyższej jednak niż wartość 

rynkowa wierzytelności określona na dzień jej odpłatnego zbycia;

3) jeżeli zbywana wierzytelność została zarachowana do przychodów należnych 

 w wysokości, w której uprzednio została zarachowana jako przychód należny, 

nie wyższej jednak niż wartość rynkowa tej wierzytelności określona na dzień 

jej odpłatnego zbycia pomniejszona o ujęty w jej kwocie podatek od towarów i 

usług.”,

c) w ust 1j w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu

„5) wartości określonej zgodnie z art. 15 ust. 1ib – jeżeli przedmiotem wkładu 

niepieniężnego jest wierzytelność; w przypadku gdy wierzytelność ta 

uprzednio w całości lub w części, w tym poprzez odpis lub rezerwę, zgodnie z 

art. 16 ust. 1 pkt 25 lub 26–27 została zaliczona do kosztów uzyskania 

przychodów, wysokość tego kosztu, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4d, 4e i 

5a, pomniejsza się o wartość uprzednio odpisanych kosztów.”,

d) ust. 1m otrzymuje brzmienie:

„1m. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku 

podziału, o którym mowa w art.. 12 ust. 1 pkt 8b, kosztem uzyskania przychodu z 

odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest 

ich wartość emisyjna.”,

e) po ust. 1m dodaje się ust. 1ma w brzmieniu:

„1ma. W przypadku podziału spółki, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8b, 

kosztem uzyskania przychodów udziałowca (akcjonariusza) spółki dzielonej są 

koszty nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczone zgodnie z 
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art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez 

wydzielenie koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ustala się w takiej proporcji, 

w jakiej pozostaje wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości 

jej majątku bezpośrednio przed podziałem; pozostała część kwoty tych kosztów 

stanowi koszt uzyskana przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki 

dzielonej przez wydzielenie.”,

f) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których 

dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, oraz koszty związane 

z przychodami ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu lub są 

zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, a nie jest możliwe przypisanie 

danych kosztów do konkretnego źródła przychodów, koszty te ustala się w takim 

stosunku, w jakim pozostają osiągnięte w roku podatkowym przychody z tych źródeł 

w ogólnej kwocie przychodów; przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.”,

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

„2b. W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z zysków kapitałowych 

oraz przychody z innych źródeł przychodów przepisy ust. 2 i 2a stosuje się także do 

przypisywania do każdego z tych źródeł kosztów innych niż bezpośrednio 

związanych z przychodami.”,

h) ust. 4e otrzymuje brzmienie:

„4e. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 

4a i 4f - 4h oraz art. 16a-16m, uważa się dzień, na który zgodnie z przyjętymi przez 

jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości, na podstawie otrzymanej faktury 

(rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), dany koszt 

obciąża wynik finansowy tej jednostki, w tym poprzez dokonywane zgodnie z 

przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne, z wyjątkiem sytuacji gdy 

dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń 

międzyokresowych kosztów.”;

15) art. 15c otrzymuje brzmienie:

„Art. 15c. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, są obowiązani wyłączyć z 

kosztów uzyskania przychodów poniesione w danym roku podatkowym koszty 

finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego 

przewyższa kwotę odpowiadającą 30% dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, 
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powiększonego o wartość zaliczonych w tym roku podatkowym do kosztów uzyskania 

przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, o których mowa w art. 16a-

16m, oraz o dodatnią różnicę miedzy przychodami i kosztami finansowania 

zewnętrznego.

2. Przez nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego rozumie się kwotę, o jaką 

poniesione przez podatnika koszty finansowania dłużnego, podlegające zaliczeniu do 

kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym, przewyższają uzyskane 

przez podatnika w tym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu przychody o 

charakterze odsetkowym.

3. Przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nie bierze się pod 

uwagę kosztów finansowania dłużnego wynikających z pożyczek wykorzystywanych do 

sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, jeżeli 

wykonawca projektu, koszty finansowania zewnętrznego, aktywa oraz dochody znajdują 

się, są ponoszone i osiągane w całości w Unii. Długoterminowy projekt z zakresu 

infrastruktury publicznej oznacza projekt służący dostarczeniu, modernizacji, eksploatacji 

lub utrzymaniu znaczącego składnika aktywów, będący w ogólnym interesie publicznym. 

Dochodu wynikającego z długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej 

nie uwzględnia się przy obliczaniu dochodu, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej przy 

wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nie bierze się pod uwagę także 

kosztów finansowania dłużnego i przychodów o charakterze odsetkowym wynikających 

z umów, których stroną są wyłącznie spółki wchodzące w skład takiej grupy.

5. Przez koszty finansowania dłużnego, o których mowa w niniejszym artykule, 

rozumie się wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w 

tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych i z korzystaniem z tych 

środków, a w szczególności odsetki (w tym skapitalizowane), opłaty, prowizje, premie, 

część odsetkowa raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań 

oraz koszty zabezpieczenia należności i zobowiązań (w tym koszty pochodnych 

instrumentów finansowych) niezależnie na rzecz kogo zastały one  poniesione.

6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) podatnika, u którego nadwyżka kosztów finansowania dłużnego w danym roku 

podatkowym nie przekracza kwoty 120 000 złotych; jeżeli rok podatkowy podatnika 

jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę limitu zaliczenia odsetek od 
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pożyczek do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w ust. 2, oblicza się 

mnożąc 1/12 wartości tego limitu przez liczbę pełnych miesięcy danego roku 

podatkowego, przy czym za pełny miesiąc roku podatkowego uważa się każdy 

rozpoczęty miesiąc;

2) przedsiębiorstw finansowych.

7. Przez przedsiębiorstwo finansowe rozumie się:

1) instytucję kredytową lub przedsiębiorstwo inwestycyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 

1 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE lub 

zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI), 

zdefiniowanego w art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/61/UE, lub przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 

wartościowe (UCITS), zdefiniowane w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/65/WE;

2) zakład ubezpieczeń zdefiniowany w art. 13 pkt 1 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/138/WE;

3) zakład reasekuracji zdefiniowany w art. 13 pkt 4 dyrektywy 2009/138/WE;

4) instytucję pracowniczych programów emerytalnych objętą zakresem stosowania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/41/WE, chyba że państwo 

członkowskie podjęło decyzję o niestosowaniu tej dyrektywy w całości lub w części 

w odniesieniu do tej instytucji zgodnie z art. 5 tej dyrektywy, lub osobę mianowaną 

przez instytucję pracowniczych programów emerytalnych zgodnie z art. 19 ust. 1 tej 

dyrektywy;

5) instytucje emerytalne obsługujące programy emerytalne, które uznaje się za systemy 

zabezpieczenia społecznego objęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 883/2004 i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 987/2009, jak również wszelkie podmioty prawne utworzone w celu 

inwestowania w ramach takich programów;

6) alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI) zarządzany przez ZAFI zdefiniowanego 

w art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE lub AFI nadzorowany na mocy mających 

zastosowanie przepisów krajowych;

7) UCITS w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE;

8) kontrahenta centralnego zdefiniowanego w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012;
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9) centralny depozyt papierów wartościowych zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014.

8. Za przedsiębiorstwo finansowe nie uważa się instytucji pożyczkowych, o których 

mowa w art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 

2011 r. poz. 715, z  2016 r. poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819).

9. Koszty finansowania dłużnego wyłączone w danym roku podatkowym z kosztów 

uzyskania przychodów w związku z treścią ust. 1 podlegają zaliczeniu do takich kosztów 

w następnych latach podatkowych, zgodnie z zasadami i w ramach limitu, określonych w 

ust. 1.

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się:

1) do podmiotów, które w związku z przekształceniem, łączeniem lub podziałem 

podmiotów wstępują w prawa podatników przekształconych, łączonych lub 

dzielonych, z wyjątkiem spółek powstałych z przekształcenia spółek;

2) do spółek wchodzących uprzednio w skład podatkowej grupy kapitałowej – w 

odniesieniu do kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania 

przychodów w czasie funkcjonowania tej podatkowej grupy kapitałowej, bez 

względu na przyczynę jej rozwiązania lub przyczynę utraty przez grupę statusu 

podatnika.

11. Przepisy ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio do podatnika, o którym mowa w 

art. 3 ust. 2, prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zagraniczny zakład, w tym do transakcji wewnętrznych takiego podatnika 

dotyczących jego zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.”;

16) po art. 15d dodaje się art. 15e w brzmieniu;

„Art. 15e. 1. Koszty:

1) usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, 

zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i 

pozyskiwania personelu, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, oraz świadczeń o 

podobnym charakterze,

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z 

praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7

– podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 

nieprzekraczającej łącznie w roku podatkowym 5% kwoty stanowiącej sumę dochodu 
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uwzględnionego w podstawie opodatkowania, wysokości odpisów amortyzacyjnych 

zaliczonych w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów oraz różnicy 

między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego.

2. W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących 

działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład 

kwotę, o której mowa w ust. 1, oblicza się poprzez zsumowanie dochodu, opisów 

amortyzacyjnych oraz przychodów i kosztów finansowania zewnętrznego przypisanych 

do tego zagranicznego zakładu.

3. Kwota kosztów, o których mowa w ust. 1, nieodliczona w danym roku 

podatkowych nie podlega odliczeniu w latach następnych.

4. Przepis ust. 1 stosuje się do nadwyżki wartości kosztów wskazanych w tym 

przepisie przekraczającej w roku podatkowym łącznie kwotę 1.200.000 zł. Jeżeli rok 

podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę progu, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, oblicza się mnożąc kwotę 100.000 przez liczbę rozpoczętych 

miesięcy roku podatkowego podatnika.

5. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do opłat i należności, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów 

bezpośrednio związanych z wytworzeniem towaru lub usługi.”;

17) w art. 16:

a) w ust. 1:

– w pkt 8c:

       - - wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

 „wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) spółek 

łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych 

spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 

12 ust. 1 pkt 8b; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z 

odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo 

zawiązanej, w wysokości:”,

       - - lit. c otrzymuje brzmienie:

 „c) wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, 

ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje 

wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości jej 

majątku bezpośrednio przed podziałem; pozostała część kwoty tych 
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wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia 

udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie;”

– po pkt 13c dodaje się pkt 13d w brzmieniu:

„13d) odsetek od pożyczki partycypacyjnej;”,

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem wpłat na rzecz Polskiej 

Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są 

koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których 

mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, 

przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), z 

przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej 

przez te organizacje;”,

– po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a) kwot oraz wartości rzeczy i praw majątkowych przekazywanych innym 

podmiotom tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki 

(zysku netto), a w szczególności tytułem wypłaty dywidendy, zaliczek na 

dywidendę, tantiem, nagród, premii dla zarządu i pracowników lub wpłat 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;”,

–   w pkt 25 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wierzytelności, w części w jakiej uprzednio zostały zarachowane do 

przychodów należnych i których nieściągalność została udokumentowana 

w sposób określony w ust. 2,”,

– pkt 39 otrzymuje brzmienie:

„39) strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, w tym w sposób określony 

w art. 12 ust. 1 pkt 7, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które 

uprzednio zostały zarachowane jako przychód należny; przy określaniu 

wysokości straty przepisy art. 15 ust. 1ib stosuje się odpowiednio;”,

 po pkt 39 dodaje się pkt 39a w brzmieniu:

„39a) wydatków ponoszonych przez wierzyciela za przeniesienie ryzyka 

niewypłacalności dłużnika wierzytelności, w tym w ramach umów 

ubezpieczenia, gwarancji, poręczenia lub pochodnych instrumentów 
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finansowych, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio 

zostały zarachowane jako przychód należny;”,

– pkt 44 otrzymuje brzmienie:

„44) umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio 

zostały zarachowane do przychodów należnych  w części zarachowanej 

do tych przychodów;”,

– uchyla się pkt 60 i 61,

– po pkt 64 dodaje się pkt 64a w brzmieniu:

„64a) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych wartości 

niematerialnych i prawnych o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, jeżeli 

uprzednio te prawa lub wartości były przez podmiot nabyte lub 

wytworzone a następnie zbyte – w części przekraczającej przychód 

uzyskany z ich zbycia;”,

– po pkt 72 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 73 i 74 w brzmieniu:

„73) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do 

korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, 

nabytych lub wytworzonych przez podmiot i następnie zbytych – w części 

przekraczającej przychód uzyskany z ich zbycia;

74) podatku, o którym mowa w art. 24b.”,

b) ust. 3h otrzymuje brzmienie:

„3h. Unicestwienie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 1 pkt 8c lit. c, 

obejmuje również zmniejszenie wartości nominalnej udziałów (akcji).”,

c) uchyla się ust. 6, 7b, 7g i 7h;

18) w art. 16b w ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, 

nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:”;

19) użyte w art. 16d w ust. 1, w art. 16e w ust. 1 i 2, w art. 16f w ust. 3 dwukrotnie, w art. 16g 

w ust. 13 dwukrotnie i w art. 16k w ust. 9  wyrazy „3500 zł” zastępuje się wyrazami „5000 

zł”:

20) w art. 18 w ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a i art. 24b, 

stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo 7a, po odliczeniu:”;

21) w art. 19 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
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„Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a i art. 24b, wynosi:”;

22) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatek dochodowy od określonych w art. 7b pkt 1 przychodów z dywidend 

oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę 

lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% 

uzyskanego przychodu."

b) w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

,,4. Zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych, o których mowa w art. 7b pkt 1 lit. a, f i j, z wyjątkiem dochodów 

uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa 

w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:";

23) w art. 24a:

a) w ust. 2:

– w pkt 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z 

podmiotami powiązanymi, posiada bezpośrednio lub pośrednio, udział w 

kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do 

uczestnictwa w zysku;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jednostka zależna – oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo 

zagraniczną spółkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. 

b i c, w których podatnik posiada bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 

50% udziałów w kapitale lub 50% praw głosu w organach kontrolnych lub 

stanowiących, lub 50% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w 

zyskach.”,

– w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) podmiot powiązany – oznacza:

a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, w której podatnik posiada co najmniej 25% udziałów w 

kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub 
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stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do 

uczestnictwa w zyskach,

b) osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej, posiadającą w podatniku, co najmniej 25% 

udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub 

stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do 

uczestnictwa w zyskach,

c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, w której podmiot wskazany w lit. b posiada co najmniej 25% 

udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub 

stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do 

uczestnictwa w zyskach.”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

a) w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub 

wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada nieprzerwanie przez okres 

nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% 

udziałów w kapitale lub 50% praw głosu w organach kontrolnych lub 

stanowiących, lub 50% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa 

w zyskach,

b) co najmniej 33% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, 

o którym mowa w ust. 6, pochodzi:

– z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,

– ze zbycia udziałów (akcji), 

– z wierzytelności, 

– z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, 

– z części odsetkowej przy leasingu finansowym, 

– z poręczeń i gwarancji, 

– z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu 

zbycia tych praw, 

– ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

– z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności 

finansowej lub 
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– z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku, gdy spółka nie 

wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod 

względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma,

c) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę spółkę jest niższy niż 

różnica między podatkiem dochodowym od osób prawnych, który byłby 

od niej należny zgodnie z  przepisami ustawy w przypadku, gdyby spółka 

ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, a podatkiem 

dochodowym faktycznie przez nią zapłaconym w państwie jej siedziby lub 

zarządu; przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek 

niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przy wyliczaniu różnicy, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, nie uwzględnia 

się stałego zakładu zagranicznej spółki kontrolowanej, który nie podlega 

opodatkowaniu lub jest zwolniony z podatku w państwie siedziby zagranicznej 

spółki kontrolowanej.”,

d) w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej 

od zagranicznej spółki kontrolowanej;

2) dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce 

kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.”,

e) w ust. 11 w pkt 1 wyrazy „25%” zastępuje się wyrazami „50%”,

f) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o 

których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a. W przypadku zagranicznych spółek 

posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zdanie pierwsze stosuje się 

do zagranicznych spółek, spełniających warunki określone w ust. 3 pkt 3.”,

g)  po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:

„13a. Podatnicy po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 6, 

nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu 

zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani 

do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej 

w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a, w 
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sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i 

wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w 

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji 

niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z 

przepisami art. 16a-16m.”,

h) w ust. 14 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Na żądanie organu podatkowego podatnik jest obowiązany udostępnić, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust. 13 lub 13a 

ewidencje i rejestr.”,

i) w ust. 15 skreśla się wyrazy  „, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i ust. 11 pkt 1,”,

j) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Przepisów ust. 1, 13a i 14 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka 

kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność 

gospodarczą.”,

k) uchyla się ust. 17,

l) ust. 19 otrzymuje brzmienie:

,,19. Przepisy ust. 1–18 oraz art. 27 ust. 2a stosuje się odpowiednio do:

1) podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody 

tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie 

opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18; 

2) podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzącego działalność poprzez 

położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.";

24) po art. 24a dodaje się art. 24b i 24c w brzmieniu:

„Art. 24b. 1. Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego 

położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa 

przekracza 10 000 000 zł, w postaci:

1) budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek:

a) centrum handlowe,

b) dom towarowy,

c) samodzielny sklep i butik,
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d) pozostały handlowo-usługowy,

2) budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy, z 

wyłączeniem budynków urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, 

samorządowych, ministerstw oraz budynków sądów i parlamentów

– wynosi 0,042% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

2. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej 

środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej 

ewidencji.

3. W przypadku, gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika i podmiotu 

powiązanego z podatnikiem, w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, dla obliczenia wartości 

początkowej, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się całkowitą wartość początkową; 

przepisu art. 16g ust. 8 nie stosuje się. Przy obliczaniu podatku, podatnik uwzględnia 

wartość początkową wynikającą z prowadzonej ewidencji.

4. W przypadku podatnika będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, 

przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym wartość początkową środka trwałego 

przypadającą na wspólnika ustala się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku 

(udziału). 

5. W przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika, przy 

obliczaniu wartości początkowej przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji 

podatnika; przepis art. 16g ust. 8 stosuje się odpowiednio.

6. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek i wpłacać go na 

rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

o którym mowa w ust. 1.

7.  Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku, podatnicy odliczają od zaliczki na 

podatek, o której mowa w art. 25. W przypadku, gdy podatnicy wpłacają zaliczki 

kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany 

kwartał.

8. Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku, odlicza się od 

podatku obliczonego zgodnie z art. 19 za rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w 

zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1.”.

9. W przypadku gdy środek trwały, o którym mowa w ust. 1, został oddany do 

używania, przepisy ust. 1–8 stosuje się wyłącznie do podmiotu dokonującego odpisów 

amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m.
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Art. 24c. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej, podstawą opodatkowania, o 

której mowa w art. 24b ust. 2, jest przychód odpowiadający sumie przychodów 

wszystkich spółek tworzących podatkową grupę kapitałową. W przypadku utraty przez 

podatkową grupę kapitałową statusu podatnika z przyczyn określonych w art. 1a ust. 10, 

podatek należny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie podlega korekcie ani 

zwrotowi, ani ponownemu rozliczeniu na spółki wchodzące w skład tej grupy w oparciu 

o art. 1a ust. 10a i 10b za okres, w którym grupa ta posiadała status podatnika.”;

25) w art. 25a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 7b pkt 1 lit. m tiret pierwsze, 

spółka przejmująca obowiązana jest, bez wezwania, w terminie do 7 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić na rachunek urzędu 

skarbowego podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1.";

26) w art. 26:

a) dodaje się ust. 1m w brzmieniu:

„1m. W przypadku gdy pomioty, o których mowa w ust. 1, dokonują wypłat 

należności z tytułów wymienionych w art. 7b pkt 3-6 na rzecz podmiotu mającego 

siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję 

podatkową, są obowiązane do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w 

wysokości 19% kwoty dokonanej wypłaty. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”,

b) w ust. 2c pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dywidend oraz przychodów wymienionych w art. 7b pkt 1 lit b, e i g, 

uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów 

wartościowych albo na rachunkach zbiorczych”,                             

c) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 7b pkt 1 lit. h i j, spółka 

powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić 

podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika 

wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 

oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych 

zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi 

ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na 
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rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje 

zadania.”;

27) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, 

z zastrzeżeniem ust. 1d, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w 

art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom 

skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) 

osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i 

w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym 

od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku 

roku.”,

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

„1d. Podatnicy obowiązani do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b, są 

obowiązani w zeznaniu, o którym mowa w ust. 1, wykazać środki trwałe, których 

wartość stanowi podstawę opodatkowania, kwotę należnego i uiszczonego podatku 

oraz kwotę dokonanych odliczeń zgodnie z art. 24b.”,

c) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Podatnicy, a także spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, 

obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu 

skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami 

Ordynacji podatkowej, sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 

10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także 

odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.”;

28) tytuł załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie:

„LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ ART. 12 UST. 11 

I 16, ART. 15 UST. 8 I ART. 16 UST. 9 USTAWY”.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180, 1961 

i 2255) w art. 6:

1) w ust. 1a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
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„Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również 

otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i 

wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych 

nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub 

innych umów o podobnym charakterze, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy 

przychody osiągnięte z tego tytułu nie przekroczyły kwoty 100 000 zł.”;

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

„1aa. W przypadku osiągania przez małżonków, między którymi istnieje wspólność 

majątkowa, przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, kwota przychodów określona 

w tym przepisie dotyczy łącznie obojga małżonków.”.

Art. 4.  Przepisy art. 1 pkt 5 lit. a, pkt 11 i 12 oraz art. 2 pkt 11 lit. a mają zastosowanie 

do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Art. 5. Straty poniesione przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych za 

lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy rozpoczęty po dniu 31 grudnia 2017 r. podlegają 

odliczeniu od dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, na zasadach i wysokości określonych w przepisach tej ustawy, w 

brzmieniu dotychczasowym.

Art. 6. Do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej 

podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 15c lub art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz 

ust. 6, 7b, 7g i 7h ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej 

jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

 Art. 7. Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych albo podatnik podatku 

dochodowego od osób prawnych w związku z łączeniem lub podziałem spółek wykazał 

przychód na podstawie przepisów ustaw zmienianych w art. 1 albo art. 2, w brzmieniu 

dotychczasowym, do kosztów uzyskania tego przychodu stosuje się przepisy tych ustaw, 

obowiązujące w dacie uzyskania tego przychodu.

Art. 8.  Przypisanie kosztów uzyskania przychodów do źródła przychodów, o których 

mowa w przepisach ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

dotyczy również kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
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Art. 9. Przepisy art. 23 ust. 1 pkt 45c i pkt 64 ustawy zmienianej w art. 1 oraz przepisy 

art. 16 ust. 1 pkt 64a i 73 ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się z uwzględnieniem kwot 

zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed wejściem w życie niniejszej ustawy.

Art. 10.   Przepisy art. 22d  ust. 1, art. 22e ust. 1 i 2, art. 22f  ust. 3, art. 22g ust. 17 i art. 

22k ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz  art. 16d  

ust. 1, art. 16e  ust. 1 i 2, art. 16f  ust. 3, art. 16g ust. 13 i art. 16k w ust. 9 ustawy zmienianej w 

art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do składników majątku przyjętych 

do używania po dniu 31 grudnia 2017 r.

Art. 11. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest 

inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r. a zakończy się po dniu 

31 grudnia 2017 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy 

zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem art. 3, który  

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
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