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Modyfikacja i odroczenie 

stosowania (zwolnienie) 

przepisów o minimalnym 

podatku dochodowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponuje się zawieszenie stosowania przepisów art. 24ca ustawy 

o CIT w okresie 1 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 

grudnia 2022 r.  

 

Projekt przewiduje ponadto zmiany w konstrukcji samego podatku, 

tj. w szczególności: 

 

1) podwyższenie, z 1% do 2%, wskaźnika rentowności, przy 
jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania, tj.: 

− wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat 
z tytułu umowy leasingu środków trwałych, 

− wyłączenie z przychodów wartości należności 
handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z 
branży faktoringowej,  

−  wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 20% 
kosztów z tytułu wynagrodzeń, składek na 
ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń, a 
także wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych. 

− wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 
wzrostu wartości energii w odstępach rocznych, a 
także równowartości podatku akcyzowego, 
podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, 
opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej 

2) wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy 
opodatkowania – wg wyboru podatnika  

− podstawa opodatkowania to 4% przychodów 
(stawka podatku 10%) albo 

− podstawa opodatkowania to 2% przychodów + 
koszty pasywne tj. finansowanie dłużne i usługi 

 

Z uzasadnienia projektu wynika, że 

zawieszenie stosowania przepisów o 

podatku minimalnym ma na celu ochronę 

polskich firm przed ewentualnymi 

negatywnymi konsekwencjami wejścia w 

życie tego podatku w okolicznościach, gdy 

zawirowania polityczno-gospodarcze mają 

wpływ na globalną gospodarkę i tym samym 

na funkcjonujące w jej przestrzeni podmioty.  

 

Przepisy przewidują zwolnienie od 

minimalnego podatku dochodowego w 

okresie 2 lat, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. 

do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Zwolnienie znajdzie zastosowanie do 

dochodów (przychodów) osiągniętych od 

dnia 1 stycznia 2022 r. 
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 niematerialne + ujawnienie WNIP (stawka podatku 
10%), 

3) rozszerzenie katalogu wyłączeń z podatku minimalnego o: 

− spółki komunalne,  

− małych podatników,  

− podatników w przypadku których większość 
przychodów zostało osiągniętych w związku ze 
świadczeniem usług ochrony zdrowia,  

− podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat 
podatkowych była powyżej wskaźnika 2%,  

− podatników postawionych w stan upadłości lub 
likwidacji, 

− instytucje finansowe, 

− przedsiębiorstwa górnicze, otrzymujące pomoc 
publiczną na podstawie ustawy o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego. 

 

 

CIT 

  

W aktualnym stanie prawny, dane podawane do publicznej 

wiadomości są obecnie aktualizowane kwartalnie – według stanu 

 

Rozwiązanie to (zawarte w art. 27b ust. 8 

ustawy CIT) ma usprawnić cały proces 
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Zmiana terminu 

aktualizacji 

indywidualnych danych 

podatnika 

na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał roku 

kalendarzowego. 

 

Nowelizacja przewiduje aktualizację roczną, która następować 

będzie w terminie do dnia 30 września, według stanu na pierwszy 

dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne 

dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości 

(tj. wg stanu na dzień 1 sierpnia). 

 

aktualizacji indywidualnych danych 

podatnika. 

 

 

CIT/PIT 

 

Zmiana przepisów o 

zagranicznych 

jednostkach 

kontrolowanych (CFC) 

 

Projekt zakłada kilka zmian w tym zakresie, tj:  

 

1) wprowadzenie przepisów eliminujących podwójne lub 
wielokrotne opodatkowania CFC w przypadku kaskadowej 
wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych (art. 24a 
ust. 2 pkt 4, 12a i 12b ustawy CIT), 

2) doprecyzowanie przesłanki określonej w art. 24a ust. 3 pkt 
5 (dotyczącej wysokiej rentowności zagranicznej jednostki 
w stosunku do posiadanych aktywów) w przypadku 
potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku (art. 24a ust. 
3f), 

3) doprecyzowanie definicji jednostki zależnej (art. 24a ust. 2 
pkt 3) – zmiana o charakterze 
redakcyjnym/uzupełniającym. 
 

 

Analogiczne rozwiązania przewidziane 

zostały w projekcie w zakresie PIT. 

 

CIT 

 

Zmiana przepisów 

dotyczących 

opodatkowania podatkiem 

 

Najważniejsze zmiany przewidują:  

 

 

Propozycja zmierza do wyeliminowania 

wątpliwości zgłaszanych przez środowisko 

przedsiębiorców- ma charakter przede 

wszystkim doprecyzujący.  
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od przerzuconych 

dochodów 

1) objęcie zakresem podatku od przerzuconych dochodów 
jedynie kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania 
przychodów, 

2)  doprecyzowanie, że podmiot powiązany na rzecz którego 
ponoszone są koszty, nie ma siedziby lub zarządu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów 
uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku 
dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego 
podmiotu (co najmniej 10%), 

4) uproszczenie warunku dotyczącego preferencyjnego 
opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, 
zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego 
(warunek niższego opodatkowania odnosi się wprost do 
przychodów podmiotu powiązanego z określonej 
należności, a nie do całokształtu działalności lub dochodu 
podmiotu powiązanego), 

 

Pozostałe zmiany obejmują m.in. wprowadzenie odpowiedniego 

stosowania przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do 

określonych schematów z udziałem spółek transparentnych 

podatkowo bądź z podmiotami zagranicznymi przenoszącymi 

przychody do innych podmiotów zagranicznych korzystających z 

niskiego opodatkowania. 

 

CIT/PIT 

 

Złagodzenie mechanizmu 

poboru podatku u źródła 

(WHT) 

 

Zmiany dotyczą tzw. mechanizmu pay&refund. Projekt zakłada: 

 

1) wydłużenie terminów do złożenia przez płatnika tzw. 
oświadczenia pierwotnego i tzw. oświadczenia 
następczego (art. 26 ust. 7a ustawy CIT i art. 41 ust. 15 

 

Proponowane zmiany mają prowadzić do 

ujednolicenia zwolnienia od podatku 

dochodowego odsetek i dyskonta od 

skarbowych papierów wartościowych i 

powiązanego z nim zwolnienia od 
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ustawy PIT) oraz wydłużenie ważności tego pierwszego 
oświadczenia do końca roku podatkowego.  
 

2) szczególne rozwiązanie dla płatników w kontekście 
oświadczeń złożonych w 2022 r. (art. 23 ust. 10 projektu 
ustawy). Chodzi o swoistą abolicję polegającą na retroakcji 
wspomnianych wyżej zmian w konstrukcji oświadczenia, 
czyli zastosowaniu wydłużonych terminów względem 
należności wypłaconych w 2022 r.  

3) złagodzenie warunku niepobierania przez płatnika WHT w 
zakresie opodatkowania odsetek i dyskonta od niektórych 
obligacji (art. 26 ust. 1ab-1ac ustawy CIT oraz i art. 41 ust. 
25-26 ustawy PIT). Chodzi o uchylenie obowiązku 
emitenta co do poinformowania podatników o warunkach 
zwolnienia i złożenia do organu podatkowego 
oświadczenia o dochowaniu należytej staranności.  

 

Pozostałe zmiany mają charakter klaryfikacyjny oraz 

porządkowy i mają przyczynić się do uelastycznienia 

mechanizmu pay & refund. 

 

obowiązku poboru podatku (w zakresie 

wypłaty na rzecz podatnika-nierezydenta), a 

w konsekwencji – do zwolnienia płatników 

od obowiązków dotyczących ustalenia 

występowania powiązań między emitentem 

(płatnik sensu stricto) a interesariuszem 

(podatnik-nierezydent) i przekroczenia 

kwoty 2 mln złotych, które są elementem 

mechanizmu pay & refund. 

 

CIT 

 

Zmiany w rozliczaniu 

kosztów finansowania 

dłużnego w kosztach 

podatkowych 

 

Pierwsza zmiana odnosi się do określenia limitu finansowania 

dłużnego, jakie może przez podatnika być uwzględnione w jego 

kosztach uzyskania przychodów. Limit ten odniesiony został do 

nadwyżki kosztów finansowania dłużnego ponad uzyskane z 

analogicznych tytułów przychody i wyznaczony uzyskanym za ten 

sam okres wskaźnikiem EBITDA. 

 

 

Obecne brzmienie przepisów wymagało 

doprecyzowania, ponieważ spotyka się z  

zastrzeżeniami, iż przy jego niekorzystnym 

dla podatników interpretowaniu organy 

podatkowe mogłyby oczekiwać wyłączenia 

przez podatnika z kosztów uzyskania 

przychodów mniejszej z powyższych 

wartości.  
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W tym zakresie nastąpi doprecyzowanie kwoty podlegającej 

wyłączeniu z kosztów podatkowych zgodnie z art. 15c ustawy CIT. 

Podatnik będzie mógł zastosować limit odliczenia 3 mln zł albo 

30% EBITDA, którykolwiek jest w jego przypadku wyższy. Podatnik 

może zatem wykazać wyższe koszty uzyskania przychodu, 

spośród podanych dwóch kwot. 

 

 

Druga z zaproponowanych zmian dotyczy przepisów o kosztach 

finansowania dłużnego przeznaczonego na transakcje kapitałowe 

(art. 16 ust. 7i i 7j ustawy CIT). W świetle tego przepisu, nie uważa 

się za koszty uzyskania przychodów kosztów finansowania 

dłużnego uzyskanego od podmiotu powiązanego, w części, w 

jakiej finansowanie zostało przeznaczone bezpośrednio lub 

pośrednio na transakcje kapitałowe, w szczególności nabycie lub 

objęcie udziałów (akcji), nabycie ogółu praw i obowiązków w 

spółce niebędącej osobą prawną, wniesienie dopłat, podwyższenie 

kapitału zakładowego lub wykup udziałów własnych w celu ich 

umorzenia. 

 

W zmianie chodzi o wyłączenie stosowania tych przepisów w 

sytuacjach, kiedy finansującym jest bank lub spółdzielcza kasa 

oszczędnościowo-kredytowa mające siedzibę w państwie 

członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG.  Ponadto 

nie byłyby objęte tymi przepisami przypadki finansowania dłużnego 

udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw 

i obowiązków w podmiotach z podatnikiem niepowiązanych. 

 

 

Zmiana odpowiada na zgłaszane postulaty i 

ma charakter ewidentnie korzystny – 

podatnik może zastosować limit odliczenia 3 

mln zł albo 30% EBITDA, którykolwiek jest 

w jego przypadku wyższy.  

 

Zgodnie z przepisem przejściowym 

powyższe zmiany obowiązywałyby z mocą 

wsteczną od dnia 1 stycznia 2022 r. 
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CIT 

 

Złagodzenie warunków 

skorzystania ze 

zwolnienia z 

opodatkowania dywidend i 

zysków ze zbycia udziałów 

i akcji dla polskich spółkek 

holdingowych (PSH) 

 

W zakresie przepisów dotyczących spółek holdingowych 

nastąpi: 

1)  rozszerzenie katalogu form prawnych, w których może 
działać spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną, 

2)  przyznanie prawa do korzystania przez spółkę 
holdingową ze zwolnienia z CIT dywidend wynikającego 
z Dyrektywy Parent Subsidiary, 

3) wprowadzenie 100% zwolnienia z dywidend (aktualnie 
zwolnienie dla 95% dywidendy). 

4) Zmiana definicji spółki zależnej poprzez usunięcie 

warunku braku: 

− posiadania więcej niż 5% udziałów lub akcji w innych 
spółkach,  

− posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce 
niebędącej osobą prawną oraz  

− korzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 
34a ustawy CIT, tj. w ramach specjalnej strefy 
ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji. 

 

Ponadto, w celu uniknięcia wątpliwości co do ewentualnych 

obowiązków krajowej spółki zależnej jako płatnika w przypadku 

wypłaty dywidendy spółce holdingowej, art. 26 ustawy CIT 

został odpowiednio uzupełniony o przepisy wyłączające 

obowiązek poboru podatku u źródła. Wyłączenie to obejmuje 

sytuację, w której krajowa spółka zależna samodzielnie 

wypłaca dywidendę, jak i przypadek wypłaty za pośrednictwem 

podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych 

 

Projektowane zmiany mają na celu 

doprecyzowanie i udoskonalenie 

przedmiotowych regulacji w sposób, który 

uczyni je bardziej prostymi i efektywnymi z 

punktu widzenia ich stosowania i celu 

wprowadzenia. Dodatkowo, omawiane 

zmiany umożliwią skorzystanie z reżimu 

holdingowego przez większy krąg 

przedsiębiorców. 
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lub rachunek zbiorczy. 

 

 

 

CIT 

 

Zmiany w estońskim CIT 

 

Cel w postaci doprecyzowania regulacji jest realizowany poprzez 

modyfikacje w zakresie: 

 

1) sposobu określania dochodu z tytułu wydatków 
niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku 
wykorzystywania składników majątku (np. samochodów 
osobowych) na cele działalności gospodarczej oraz inne 
cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (w 
wysokości 50% wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz 
odpisów z tytułu trwałej utraty wartości związanych z 
używaniem składników majątku niewykorzystywanych na 
cele działalności gospodarczej nie będzie stanowić 
wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą); 
 

2) terminu na złożenie przez podatnika zawiadomienia o 
wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek 
(ZAW-RD), przed upływem przyjętego przez podatnika 
roku podatkowego.  
Zawiadomienie trzeba będzie skłądać do końca 

pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być 

opodatkowany ryczałtem; 

 

3) warunku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu 
tzw. korekty wstępnej. Nastąpi dookreślenie, że 
zobowiązanie to wygasa w całości po upływie co najmniej 

 

Zgodnie z projektowanym przepisem 

przejściowym omawianej zmianie nadano 

moc wsteczną. Będzie ona miała 

zastosowanie do dochodów uzyskanych po 

dniu 30 czerwca 2022 r. przez podatników 

opodatkowanych ryczałtem od dochodów 

spółek, których rok podatkowy rozpoczął się 

po dniu 31 grudnia 2021 r. 
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jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat 
podatkowych; 
 

4) terminu na zapłatę podatku należnego od dochodu z 
przekształcenia. Chodzi o jednoznaczne wskazanie, że w 
przypadku zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia 
w całości, podatnik jest zobowiązany uiścić podatek w 
terminie przewidzianym na złożenie zeznania CIT-8 za rok 
podatkowym poprzedzający pierwszy rok opodatkowania 
ryczałtem; 

 

5)  terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego 
zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat (dotyczy 
również zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy) 
oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu 
zysku netto. 
Nastąpi przedłużenie terminu do zapłaty podatku do końca 

3-go miesiąca roku podatkowego następującego po roku, 

w którym dokonano podziału lub pokrycia wyniku 

finansowego netto, wypłacono zaliczkę na poczet 

przewidywanej dywidendy lub rozdysponowano dochodem 

z tytułu zysku netto po zakończeniu opodatkowania 

ryczałtem; 

 

6) doprecyzowanie przepisów dotyczących warunków 
uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów 
spółek w zakresie wydatków ponoszonych przez podatnika 
na zatrudnienie osób fizycznych na podstawie umowy innej 
niż umowa o pracę.  
O spełnieniu warunków, o których mowa w art. 28j ust. 1 
pkt 3 lit. b oraz ust. 3 pkt 2 ustawy CIT, nie decyduje 
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faktyczne pobranie przez podatnika zaliczek na podatek 
dochodowy lub składek określonych w ustawie o systemie 
ubezpieczeń społecznych lub ustawie o świadczeniach 
opieki zdrowotnej, lecz pełnienie przez podatnika funkcji 
płatnika w związku z wypłatą tych wynagrodzeń. 
 

 

 

CIT 

 

Zmiana w przepisach 

dotyczących nowej ulgi na 

dokonanie pierwszej oferty 

publicznej (ulga na IPO) 

 

 

Zmiana art. 18ed ustawy CIT polega na wyłączeniu możliwości 

odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na dokonanie 

pierwszej oferty publicznej, przez podatników osiągających 

dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. 

 

 

Zmiana wynika z charakterystyki wydatków, 

które mogą być rozpoznane podczas 

ustalania dochodu z kwalifikowanego prawa 

własności intelektualnej. Wydatków 

poniesionych na dokonanie pierwszej oferty 

publicznej nie można uznać za koszty, które 

służą osiągnięciu, zabezpieczeniu czy 

zachowaniu źródła przychodów z 

kwalifikowanego prawa własności 

intelektualnej. Pozostawienie przepisów w 

aktualnie obowiązującym brzmieniu 

mogłoby doprowadzić do naruszenia 

wytycznych OECD zawartych w Raporcie 

do Planu Działania nr 5 w ramach Projektu 

Erozji Bazy Podatkowej i Przerzucania 

Zysków 

 – czytamy w uzasadnieniu projektu. 

 

 

CIT 

 

Zmiana przepisu 

dotyczącego terminu 

 

Zmiana podyktowana jest względami ujednolicenia regulacji w 

zakresie zachowania terminu opłacenia wskazanych przepisem 

 

Aktualnie składki na ubezpieczenie 

społeczne oraz określone fundusze 
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opłacenia składek z tytułu 

przychodów ze stosunku 

pracy i zrównanych, w 

części finansowanej przez 

płatnika, składek na 

Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy oraz 

Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych 

składek, tj. z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w 

części finansowanej przez płatnika (należności ze stosunku 

służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego 

stosunku pracy, z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, a 

także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

wypłacanych przez zakład pracy) jak też składek na Fundusz 

Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych. 

 

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 15 ust. 4h ustawy o CIT 

ww. składki będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w 

miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że 

składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych 

przepisów. Proponuje się tym samym odesłanie do odrębnych 

przepisów precyzujących terminy zapłaty składek.   

 

podlegają szczególnym regulacjom 

przewidzianym m.in. w art. 15 ust.4h, które 

z jednej strony umożliwiają ich rozliczenie w 

miesiącu, za który wynagrodzenie, od 

którego są one obliczane jest należne, a z 

drugiej wprowadzają ich kasowe rozliczenie 

w przypadku nieopłacenia ich w 

wymaganych terminach (z ewentualnym 

obowiązkiem podatkowej korekty). 

 

  

W zakresie niniejszej zmiany przewidziany 

został przepis przejściowy przesądzający, 

że znajdzie ona zastosowanie do składek z 

tytułu należności, o których mowa w tym 

przepisie, należnych od dnia 1 stycznia 

2023 r. (analogicznie jak w PIT). 

 

 

CIT/PIT 

 

Uproszczenie procedury 

zwrotu podatku od 

przychodów z budynków 

 

Zmiana dotyczy przeformułowania i uproszczenia tym samym 

procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków. 

 

Projekt zawiera propozycję uproszczenia procedury zwrotu 

podatku od przychodów z budynków na wniosek, o której mowa w 

art. 24b ust. 15 i 16 ustawy CIT., poprzez nienakładanie obowiązku 

wydawania decyzji o zwrocie podatku w przypadku braku 

wątpliwości co do złożonego wniosku (analogicznie w PIT).  

 

 

Zmiana wynika z braku określenia w 

obowiązujących przepisach trybu weryfikacji 

jak i zasad zwrotu, co niejednokrotnie 

prowadzi do konieczności weryfikacji całego 

rozliczenia podatkowego wnioskodawcy 

zwrotu. Oznacza to, że procedura zwrotu 

podatku, który z założenia ma być 

neutralny, może powodować wszczęcie 

rozbudowanego postępowania 



  
 

OBSZAR 

ZMIANY 

 

 

ISTOTA ZMIANY 

 

CO SIĘ ZMIENI 

 

KOMENTARZ 

dowodowego zakończonego wydaniem 

decyzji, co w konsekwencji oznacza 

znaczne utrudnienie i wydłużenie przebiegu 

całego procesu. 

 

Nowe regulacje upraszające procedurę 

zwrotu podatku od przychodów z budynków 

znajdą zastosowanie do wniosków 

złożonych od 1 stycznia 2023 r. 

 

CIT 

 

Zmiana przepisów 

dotyczących obowiązku 

dokumentacyjnego w 

zakresie tzw. transakcji 

rajowych 

 

Cel doprecyzowujący jest realizowany poprzez w szczególności: 

 

1) nowe progi istotności dla rajowych transakcji 
kontrolowanych. Podstawowy próg podniesiono do kwoty 
500 tys. zł. Wyodrębniono również próg dla transakcji 
finansowych w kwocie 2,5 mln zł.; 

 

2) uchylenie obowiązku dokumentacyjny w stosunku do tzw. 
pośrednich transakcji rajowych; 
 

3) likwidację domniemania rezydencji rzeczywistego 
właściciela w raju podatkowym- doprecyzowanie, że 
przepis dotyczy rzeczywistego właściciela należności 
wynikającej z transakcji. Ponadto zaproponowano odejście 
od konstrukcji domniemania rezydencji rzeczywistego 
właściciela w raju podatkowym na rzecz wyłączenia 
obowiązku dokumentacyjnego w określonych 
przypadkach. 
 

 

 

Dzięki tym zmianom dokumentację będzie 

musiało przygotowywać mniej podatników i 

w zakresie mniejszej liczby transakcji. 



  
 

OBSZAR 

ZMIANY 

 

 

ISTOTA ZMIANY 

 

CO SIĘ ZMIENI 

 

KOMENTARZ 

 

CIT/PIT 

 

Zmiana przepisów w 

zakresie obowiązku 

udostępniania przez 

Ministra Finansów wzorów 

deklaracji 

 

Zmiana polega na doprecyzowaniu przepisów dotyczących 

udostępniania wzorów deklaracji w zakresu podatków 

dochodowych. W jej następstwie, nie będzie budziło wątpliwości, 

że obowiązek udostępniania przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych deklaracji jest ograniczony do udostępniania 

ich wizualizacji, a nie schemy, która jest udostępniania przez 

Ministra Cyfryzacji w Centralnym Repozytorium Wzorów 

Dokumentów Elektronicznych (CRWDE). 

 

 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wzór 

dokumentu elektronicznego jest 

umieszczany przez ministra właściwego do 

spraw informatyzacji w Centralnym 

Repozytorium Wzorów Dokumentów 

Elektronicznych.  

Udostępnianie tego samego wzoru 

dokumentu elektronicznego przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych 

nie znajduje uzasadnienia. 

 

 

CIT 

 

 

Uchylenie przepisów o 

„ukrytej dywidendzie” 

 

 

Projekt zakłada uchylenie art. 2 pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b 

ustawy z 29 października 2021 r. dotyczący tzw. „ukrytych 

dywidennd”. 

Przepisy te miały przeciwdziałać sytuacjom, gdy dystrybucja zysku 

do wspólników jest dokonywana w sposób zmniejszający dochód 

podatnika poprzez zaliczenie płatności do kosztów uzyskania 

przychodu, która formalnie nie jest dywidendą. 

 

 

Przepisy został uchylony zanim wszedł w 

życie z uwagi na liczne wątpliwości 

interpretacyjne, w tym dotyczące hierarchii 

różnych norm antyabuzywnych, oraz 

niepewną sytuację gospodarczą wynikającą 

z wojny na Ukrainie.  

 

Regulacje ws. ukrytej dywidendy miały 

wejść w życie ze skutkiem od 1 stycznia 

2023 r. 

 

CIT 

 

Doprecyzowanie 

przepisów dotyczących 

rozliczania strat przez 

spółki tworzące 

 

Dodany przepis dotyczy zasad rozliczania strat w spółkach 

tworzących podatkowe grupy kapitałowe, wprowadzonych mocą 

ustawy z 29 października 2021 r.  
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ZMIANY 
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podatkowe grupy 

kapitałowe (PGK) 

 

Zmiana ma charakter precyzujący i polega na wskazaniu, że 

zasady te (nowe regulacje) znajdą zastosowanie do tzw. nowych 

strat spółek tworzących PGK, a zatem powstałych począwszy od 

roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2021 

r.  

Tym samym, do strat powstałych przed 1 stycznia 2022 r. 

stosować się będzie przepisy dotychczasowe. 

 

 

VAT 

 

Wydłużenie tarczy 

antyinflacyjnej do końca 

2022 r. 

 

Zmiany w zakresie podatku VAT przewidują utrzymanie 

czasowego obniżenia stawek VAT w zakresie żywności, paliw 

silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, 

nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. 

 

 

Utrzymanie stawek VAT na 

dotychczasowym poziomie odpowiednio 

23% i 8% ma na celu pomóc społeczeństwu 

oraz przedsiębiorcom w realnej walce z 

inflacją – jest to niezbędne w związku z 

konfliktem zbrojnym w Ukrainie i 

koniecznością ponoszenia przez budżet 

państwa zwiększonych wydatków. 

 

 

Ewa Flor 

Doradca Podatkowy 

Nr wpisu 10233 


