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 Art. 2a. Niedające się usunąć wątpliwości co 
do treści przepisów prawa podatkowego 
rozstrzyga się na korzyść podatnika. 





 Minister właściwy do spraw finansów 
publicznych dąży do zapewnienia jednolitego 
stosowania przepisów prawa podatkowego 
przez organy podatkowe oraz organy kontroli 
skarbowej, dokonując w szczególności ich 
interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy 
uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz 
Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału 
Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (interpretacje ogólne); 
wnioskodawcą nie może być organ 
administracji publicznej. 



 Interpretacja ogólna powinna zawierać w 
szczególności: 

1)   opis zagadnienia, w związku z którym jest 
dokonywana interpretacja przepisów prawa 
podatkowego; 

2)   wyjaśnienie zakresu oraz sposobu 
stosowania interpretowanych przepisów prawa 
podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z 
uzasadnieniem prawnym. 

 



 Dyrektor Biura Krajowej Informacji 
Podatkowej, na wniosek zainteresowanego, 
wydaje, w jego indywidualnej sprawie, 
interpretację przepisów prawa podatkowego 
(interpretację indywidualną). 

 

 Przedmiotem wniosku o interpretację 
indywidualną nie mogą być przepisy prawa 
podatkowego regulujące właściwość oraz 
uprawnienia i obowiązki organów 
podatkowych oraz organów kontroli 
skarbowej. 



 Jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny 

lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu 

będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej 

wydanej w takim samym stanie prawnym, wydaje 

się postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu 

faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych 

we wniosku ma zastosowanie interpretacja 

ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem 

bezprzedmiotowości wniosku. W tym przypadku 

w postanowieniu wskazuje się oznaczenie 

interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej 

publikacji. Na wydane postanowienie przysługuje 

zażalenie. 



 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając 
konieczność zapewnienia jednolitości i prawidłowości interpretacji 
indywidualnych, w celu usprawnienia postępowania w sprawach 
dotyczących interpretacji indywidualnych, może, w drodze 
rozporządzenia, upoważnić dyrektora Biura Krajowej Informacji 
Podatkowej do: 

1)   zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania 
do usunięcia naruszenia prawa, 

2)   stwierdzania wygaśnięcia interpretacji indywidualnych na podstawie 
art. 14e § 1 pkt 3, 

3)   uchylania interpretacji indywidualnych i wydawania postanowień, o 
których mowa w § 5a, na podstawie art. 14e § 1 pkt 4, 

4)   zmiany postanowień, o których mowa w § 5a, na podstawie art. 14e § 
1 pkt 5, 

5)   uchylania postanowień, o których mowa w § 5a, na podstawie art. 14e 
§ 1 pkt 6 

- w jego imieniu i w ustalonym zakresie. 

 



 Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący 
opis przedstawionego we wniosku stanu 
faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę 
stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem 
prawnym tej oceny. Można odstąpić od 
uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko 
wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym 
zakresie. 

 

 Interpretacja indywidualna wydana w formie 
dokumentu elektronicznego jest opatrzona 
bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 



 Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się 
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od 
dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i 
okresów, o których mowa w art. 139 § 4. 

 

 W przypadku doręczenia interpretacji indywidualnej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej interpretację indywidualną uważa się za 
wydaną z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 1, jeżeli 
zawiadomienie, o którym mowa w art. 152a § 1, zostało przesłane przed 
upływem tego terminu. 

 

 Wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z żądaniem 
poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o 
zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie 
rozstrzygnięcia sprawy. Informację przekazuje się niezwłocznie, a w 
przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z tym żądaniem przed wydaniem 
interpretacji indywidualnej - nie później niż w dniu roboczym 
następującym po dniu wydania tej interpretacji albo innego 
rozstrzygnięcia w sprawie. 

 



  Minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu: 

1)   zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi 
jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, 
Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej; 

2)   uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w 
sprawie wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli w dniu jej wydania 
istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania 
interpretacji indywidualnej; 

3)   stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona 
niezgodna z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym; 

4)   uchylić wydaną interpretację indywidualną i wydać postanowienie, o 
którym mowa w art. 14b § 5a; 

5)   zmienić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, w przypadku 
zmiany interpretacji ogólnej wskazanej w tym postanowieniu; 

6)   uchylić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, jeżeli 
przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie 
odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem wskazanej w 
postanowieniu interpretacji ogólnej, i przekazać wniosek o wydanie 
interpretacji indywidualnej do ponownego rozpatrzenia. 

 





 Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może 
wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w 
tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających 
uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek 
wspólny). 

 Zainteresowani wskazują we wniosku wspólnym jeden podmiot, 
który jest stroną postępowania w sprawie interpretacji, oraz 
składają oświadczenie, o którym mowa w art. 14b § 4. 

 Interpretację indywidualną lub postanowienie w sprawie doręcza 
się podmiotowi wskazanemu jako strona. Pozostałym 
zainteresowanym doręcza się odpis interpretacji lub 
postanowienia. 

 Opłata za wniosek wspólny jest ustalana jako iloczyn kwoty 
określonej zgodnie z art. 14f i liczby zainteresowanych 
wskazanych we wniosku. 

 W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 przepisy niniejszego 
rozdziału stosuje się odpowiednio. 

 





Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za 
zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących 
warunków: 

1)   złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w 
terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji; 

2)   zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie zaliczenia nadpłaty lub 
zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności 
rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym w art. 66, na wniosek 
złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji. 

§ 3. Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku 
korekty deklaracji: 

1)   złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli 
podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po 
zakończeniu kontroli podatkowej; 

2)   dokonanej w wyniku czynności sprawdzających. 

 



Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę 
stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym 
w przypadku: 

1)   zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu 
podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub 
postępowania podatkowego, 

2)   korekty deklaracji: 

a)  złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli 
podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu 
kontroli podatkowej, 

b)  dokonanej w wyniku czynności sprawdzających 

- jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub 
zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna 
wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. 
zm.), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności 
zobowiązania lub terminu zwrotu; 

3)   ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli 
podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego 
obowiązku oraz braku zapłaty podatku. 

 







 W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów 
komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych 
ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej 
odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg 
podatkowych oraz okres, którego dotyczą. 

 Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów 
księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów 
informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz 
automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych. 

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w 
postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników 
danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być 
zapisane i przekazywane, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, 
wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę 
ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. 

 







Organ podatkowy pierwszej instancji przekazuje, w drodze postanowienia, 
do dalszego prowadzenia przez organ kontroli skarbowej, po wyrażeniu 
uprzednio zgody przez ten organ, prowadzone postępowanie podatkowe, 
jeżeli informacje otrzymane przez organ podatkowy z banku lub innej 
instytucji finansowej, o których mowa w art. 182, nie pozwalają na 
wyjaśnienie istotnych okoliczności faktycznych sprawy. 

Postanowienie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać w szczególności: 

1)   wskazanie postępowania podatkowego, którego przejęcie dotyczy; 

2)   uzasadnienie, że informacje otrzymane przez organ podatkowy z 
banku lub innej instytucji finansowej nie pozwalają na wyjaśnienie 
istotnych okoliczności faktycznych sprawy; 

3)   wskazanie organu kontroli skarbowej właściwego na dzień wszczęcia 
przejmowanego postępowania podatkowego. 

Czynności podjęte we wszczętym postępowaniu podatkowym pozostają w 
mocy. 

Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się stronie, właściwemu 
organowi kontroli skarbowej oraz dyrektorowi izby skarbowej 
nadzorującemu naczelnika urzędu skarbowego lub dyrektorowi izby celnej 
nadzorującemu naczelnika urzędu celnego. 

 







DZIAŁ IIIA 

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania 

Rozdział 1 

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania 

Art. 119a.  

§ 1. Czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, 
sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy 
podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania 
był sztuczny (unikanie opodatkowania).  

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skutki podatkowe czynności określa się na 
podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności 
odpowiedniej. Za odpowiednią uznaje się czynność, której podmiot mógłby w danych 
okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z 
prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z 
przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Jeżeli w toku postępowania 
strona wskaże czynność odpowiednią, skutki podatkowe określa się na podstawie 
takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby dokonano tej właśnie czynności.  

§ 3. Przepis § 2 nie ma zastosowania, jeżeli okoliczności wskazują, że osiągnięcie 
korzyści podatkowej było jedynym celem dokonania czynności, o której mowa w § 1. 
W takiej sytuacji skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, 
jaki zaistniałby, gdyby czynności nie dokonano.  

 



Art. 119b. § 1. Przepisu art. 119a nie stosuje się: 

1)jeśli korzyść podatkowa lub suma korzyści osiągniętych przez 
podmiot z tytułu czynności nie przekracza w okresie 
rozliczeniowym 100 000 zł lub  

2) do podmiotu, który uzyskał opinię zabezpieczającą dotyczącą 
czynności – w zakresie objętym opinią, do dnia uchylenia lub 
zmiany opinii zabezpieczającej, lub 

3) do podmiotu, którego wniosek o wydanie opinii 
zabezpieczającej nie został załatwiony w terminie, o którym mowa 
w art. 119zb – w zakresie objętym wnioskiem, do dnia zmiany 
opinii zabezpieczającej, lub 

4) do podatku od towarów i usług oraz do opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych, lub 

5) jeżeli zastosowanie innych przepisów prawa podatkowego 
pozwala na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. 

§ 2. Przepisy § 1 pkt 2 i 3 dotyczą czynności dokonanych do dnia 
doręczenia podatnikowi uchylenia lub zmiany opinii 
zabezpieczającej. 



Art. 119c. § 1. Sposób działania uznaje się za sztuczny, jeżeli na 
podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie zostałby 
zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się 
zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści 
podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy 
podatkowej.  

§ 2. Przy ocenie, czy sposób działania był sztuczny, należy wziąć 
pod uwagę w szczególności występowanie:  

1) nieuzasadnionego dzielenia operacji lub 

2) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku 
uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, lub 

3) elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub 
zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności, lub  

4) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, lub  

5) ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego 
spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, iż 
należy uznać, że rozsądnie działający podmiot nie wybrałby tego 
sposobu działania.  

 



Art. 119d. Czynność uznaje się za podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia 
korzyści podatkowej, gdy pozostałe cele ekonomiczne lub gospodarcze czynności, 
wskazane przez podatnika, należy uznać za mało istotne.  

 

Art. 119e. Korzyścią podatkową w rozumieniu przepisów niniejszego działu jest:  

1) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania 
zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub 
zawyżenie straty podatkowej;  

2) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty 
nadpłaty lub zwrotu podatku.  

 

Art. 119f.  

§ 1. W rozumieniu niniejszego działu czynność oznacza także zespół powiązanych ze 
sobą czynności, dokonanych przez te same bądź różne podmioty. 

§ 2. W przypadku zespołu powiązanych ze sobą czynności dokonywanych przez ten 
sam podmiot lub pomiędzy tymi samymi podmiotami wysokość korzyści 
podatkowych, o których mowa w art. 119b § 1 pkt 1, oblicza się, sumując korzyści 
podatkowe wynikające z tych czynności. 



Rozdział 2 

Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania 

Art. 119g. 

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wszczyna postępowanie podatkowe lub, w 
drodze postanowienia, w całości lub w części przejmuje do dalszego prowadzenia postępowanie 
podatkowe lub postępowanie kontrolne, jeżeli w sprawie: 

1) określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego lub 

2) określenia wysokości straty podatkowej, lub 

3) stwierdzenia nadpłaty lub określenia wysokości nadpłaty albo zwrotu podatku, lub 

4)odpowiedzialności podatnika za podatek niepobrany przez płatnika, lub  

5)odpowiedzialności lub uprawnień spadkobiercy 

– może być wydana decyzja z zastosowaniem art. 119a.  

§ 2. W przypadku podatków, do których ustalania lub określania uprawnieni są wójt, burmistrz 
(prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa, wszczęcie lub przejęcie przez ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych postępowania podatkowego następuje na wniosek 
właściwego organu podatkowego.  

§ 3. Przejmując postępowanie kontrolne, minister właściwy do spraw finansów publicznych 
jednocześnie wszczyna postępowanie podatkowe. 

§ 4. W postanowieniu, o którym mowa w § 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych 
wskazuje, w jakim zakresie przejął postępowanie.  

§ 5. Czynności dokonane przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej przed przejęciem 
postępowania pozostają w mocy.  

§ 6. Postanowienie o przejęciu postępowania doręcza się stronie albo kontrolowanemu oraz 
organowi, który prowadził postępowanie.  



Art. 119h.  

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w 
toku postępowania, zasięgnąć opinii Rady do Spraw 
Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania co do zasadności 
zastosowania art. 119a.  

§ 2. Na wniosek strony zgłoszony w odwołaniu od decyzji wydanej 
w sprawie, o której mowa w art. 119g § 1, minister właściwy do 
spraw finansów publicznych zasięga opinii Rady do Spraw 
Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, chyba że wcześniej 
opinia została wydana. Decyzja wydana w pierwszej instancji 
zawiera pouczenie o prawie złożenia wniosku o zasięgnięcie opinii 
Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.  

§ 3. Występując o opinię, minister właściwy do spraw finansów 
publicznych przekazuje akta sprawy Radzie do Spraw 
Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. O wystąpieniu o opinię 
minister właściwy do spraw finansów publicznych niezwłocznie 
informuje stronę.  

 



Art. 119i.  

§ 1. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania może zwrócić się do strony oraz do ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych o udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących sprawy, w której 
minister właściwy do spraw finansów publicznych zwrócił się do Rady o wydanie opinii.  

§ 2. Strona i minister właściwy do spraw finansów publicznych z własnej inicjatywy mogą na piśmie przedłożyć 
Radzie do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania swoje stanowisko. Strona może dostarczyć Radzie 
dodatkowe dokumenty.  

§ 3. Na zaproszenie przewodniczącego w posiedzeniu Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, 
którego przedmiotem jest wyrażenie opinii co do zasadności zastosowania art. 119a w indywidualnej sprawie, lub w 
jego części może uczestniczyć przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz strona, jej 
przedstawiciel lub pełnomocnik. Zaproszenie przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
do udziału w posiedzeniu wymaga skierowania zaproszenia w takim samym zakresie także do strony.  

 § 4. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania wydaje pisemną opinię zawierającą stanowisko co do 
zasadności zastosowania w sprawie art. 119a wraz z uzasadnieniem.  

§ 5. Opinię wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania akt 
sprawy. Do tego terminu nie wlicza się terminów wyznaczonych przez Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu 
Opodatkowania na udzielenie przez stronę lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji i 
wyjaśnień dotyczących sprawy. 

§ 6. Opinię doręcza się ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz stronie.  

§ 7. Członek Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, który nie zgadza się ze stanowiskiem 
zajętym w opinii Rady lub z jego uzasadnieniem, może zgłosić zdanie odrębne, sporządzając jego pisemne 
uzasadnienie. Członkowie Rady mogą zgłosić wspólne zdanie odrębne. Zdania odrębne podlegają doręczeniu wraz 
z opinią Rady.  

§ 8. Po wydaniu opinii akta sprawy są zwracane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wraz z 
opinią Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.  

§ 9. Niewydanie przez Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania opinii w terminie, o którym mowa w 
§ 5, uważa się za równoznaczne z opinią Rady o zasadności zastosowania w sprawie art. 119a. Rada zwraca akta 
sprawy ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.  

§ 10. Przepisu § 9 nie stosuje się w przypadku zasięgania opinii na wniosek strony. 

 



Art. 119j. § 1. Podmiot inny niż strona postępowania zakończonego decyzją wydaną 
w sprawie, o której mowa w art. 119g § 1, uczestniczący w czynności, której skutki 
podatkowe określono w tej decyzji, może skorygować swoją deklarację, 
uwzględniając treść decyzji, a także wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty 
lub zwrot podatku.  

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie umorzenia postępowania 
w następstwie skorygowania deklaracji, o którym mowa w art. 81b § 1a.  

 

Art. 119k. § 1. W razie stwierdzenia, że w sprawie nie zachodzą przesłanki do 
zastosowania art. 119a, minister właściwy do spraw finansów publicznych umarza 
postępowanie albo przekazuje sprawę właściwemu organowi podatkowemu lub 
organowi kontroli skarbowej. Czynności dokonane przed przekazaniem sprawy 
pozostają w mocy.  

§ 2. W przypadku wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a minister właściwy do 
spraw finansów publicznych przekazuje przejęte postępowanie kontrolne organowi 
kontroli skarbowej. 

§ 3. W sprawie przekazania, o którym mowa w § 1 i 2, wydaje się postanowienie.  

§ 4. Postanowienie, o którym mowa w § 3, doręcza się stronie oraz organowi, 
któremu sprawa lub postępowanie są przekazywane.  

 

Art. 119l. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy 
działu IV. 



Rozdział 3 

Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu 
Opodatkowania 

 

Art. 119m.  

§ 1. Tworzy się Radę do Spraw Przeciwdziałania 
Unikaniu Opodatkowania, zwaną dalej „Radą”.  

§ 2. Rada jest niezależnym organem, którego zadaniem 
jest opiniowanie zasadności zastosowania art. 119a w 
indywidualnych sprawach.  

Art. 119n. Radę powołuje minister właściwy do spraw 
finansów publicznych na czteroletnią kadencję. Rada 
działa do dnia powołania Rady kolejnej kadencji, nie 
dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia 
upływu kadencji. 

 



Art. 119o. § 1. W skład Rady wchodzą członkowie:  

1) 2 osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

2) 1 osoba wskazana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród sędziów Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w stanie spoczynku; 

3) 2 osoby powołane spośród pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk lub 
instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1095 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 64); 

4) 1 osoba wskazana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego jako przedstawiciel jednostek 
samorządu terytorialnego;  

5) 1 osoba będąca doradcą podatkowym wskazana przez Krajową Radę Doradców Podatkowych;  

6) 1 osoba wskazana przez Ministra Sprawiedliwości;  

7) 1 osoba wskazana przez Radę Dialogu Społecznego.  

§ 2. Do Rady może być powołana osoba, która: 

1) ma wiedzę, doświadczenie i autorytet w zakresie prawa podatkowego, systemu finansowego, rynków 
finansowych, obrotu gospodarczego lub międzynarodowego prawa gospodarczego dające rękojmię prawidłowej 
realizacji zadań Rady;  

2) ma obywatelstwo polskie;  

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;  

5) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.  

§ 3. Podmiot wskazujący członka Rady ocenia spełnianie przez niego przesłanki określonej w § 2 pkt 1. Osoby, o 
których mowa w § 1 pkt 3, minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje po zasięgnięciu pisemnej 
opinii podmiotu zatrudniającego tę osobę. 

§ 4. Przed powołaniem w skład Rady osoba powoływana składa oświadczenie o spełnieniu przesłanek, o których 
mowa w § 2 pkt 2–5. 

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu wyłonienia kandydatów na członków Rady, o których 
mowa w § 1 pkt 3, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra ogłoszenie o 
przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Rady. Ogłoszenie zawiera w szczególności termin składania 
zgłoszeń nie krótszy niż 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, sposób i miejsce składania zgłoszeń. 

 



Art. 119p.  

§ 1. Przed upływem kadencji członkostwo w Radzie wygasa w razie śmierci 
członka, rezygnacji z członkostwa w Radzie lub zaprzestania spełniania 
przez członka którejkolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 119o § 2 
pkt 2–5. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza minister właściwy do spraw 
finansów publicznych.  

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek 
przewodniczącego Rady może odwołać członka Rady w razie 
nieusprawiedliwionego niewykonywania przez niego obowiązków lub 
nienależytego ich wykonywania, w szczególności przyczynienia się do 
uchybienia terminowi wydania opinii na wniosek strony, lub trwałej 
niemożności ich wykonywania. Odwołanie przewodniczącego Rady nie 
wymaga wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

 

Art. 119q. § 1. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie lub odwołanie członka 
Rady nie wstrzymuje jej prac, chyba że skład Rady uległ zmniejszeniu 
więcej niż o 2 członków.  

§ 2. Kadencja osoby powołanej w miejsce członka Rady, którego 
członkostwo ustało wskutek odwołania lub wygaśnięcia, kończy się wraz z 
upływem kadencji Rady. 

 



Art. 119r.  

§ 1. Rada wybiera przewodniczącego spośród swoich członków 
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy składu Rady, na pierwszym posiedzeniu zwołanym 
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 
odbywającym się nie później niż w terminie 1 miesiąca od 
powołania Rady.  

§ 2. Jeżeli przewodniczący nie zostanie wybrany na pierwszym 
posiedzeniu, wybiera go minister właściwy do spraw finansów 
publicznych.  

§ 3. Przewodniczący pełni funkcję do końca kadencji Rady. W razie 
złożenia przez niego rezygnacji z funkcji przewodniczącego, 
wygaśnięcia członkostwa lub odwołania, stosuje się odpowiednio 
tryb wyboru przewodniczącego określony w § 1, z tym że minister 
właściwy do spraw finansów publicznych zwołuje posiedzenie Rady 
tylko, jeżeli nie zostało ono zwołane przez dotychczasowego 
przewodniczącego w okresie pełnienia przez niego funkcji.  

 



Rozdział 4 

Opinie zabezpieczające 

 

Art. 119w.  

§ 1. Zainteresowany może zwrócić się do 
ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych o wydanie opinii zabezpieczającej.  

§ 2. Zainteresowani mogą wystąpić ze 
wspólnym wnioskiem.  

§ 3. Wniosek, w tym wspólny wniosek, może 
dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej 
lub dokonanej.  

 



Art. 119x.  

§ 1. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej powinien zawierać dane istotne z punktu widzenia 
skutków podatkowych czynności, w tym w szczególności: 

1) dane identyfikujące wnioskodawcę;  

2) wskazanie podmiotów dokonujących czynności;  

3) wyczerpujący opis czynności wraz ze wskazaniem występujących pomiędzy podmiotami 
związków, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych i art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych;  

4) wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć;  

5) wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności;  

6) określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będących rezultatem czynności 
objętych wnioskiem; 

7) przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.  

§ 2. Do wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej może być załączona dokumentacja dotycząca 
czynności, w szczególności oryginały lub kopie umów lub ich projektów.  

§ 3. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej niespełniający wymogów określonych w § 1 lub 
innych wymogów określonych przepisami prawa pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwrócić się o wyjaśnienie wątpliwości 
co do danych zawartych we wniosku lub zorganizować spotkanie uzgodnieniowe w celu 
wyjaśnienia tych wątpliwości. 



Art. 119y.  

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje 
opinię zabezpieczającą, jeżeli przedstawione we wniosku 
okoliczności wskazują, że do czynności nie ma zastosowania art. 
119a.  

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odmawia 
wydania opinii zabezpieczającej, jeżeli przedstawione we wniosku 
okoliczności wskazują na to, że do czynności ma zastosowanie art. 
119a. Odmawiając wydania opinii zabezpieczającej, wskazuje się 
okoliczności świadczące o tym, że do czynności może mieć 
zastosowanie art. 119a. 

§ 3. Odmowa wydania opinii zabezpieczającej zawiera pouczenie o 
prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.  

 

Art. 119z. Złożenie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej nie 
stanowi przeszkody do prowadzenia czynności sprawdzających, 
kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub postępowania 
kontrolnego prowadzonego przez organ kontroli skarbowej.  



Art. 119za.  

Opinia zabezpieczająca zawiera w szczególności: 

1) wyczerpujący opis czynności, której dotyczył wniosek; 

2) ocenę, że do czynności nie ma zastosowania przepis art. 119a;  

3) pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.  

 

Art. 119zb.  

§ 1. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 
terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych.  

§ 2. Do terminu określonego w § 1 nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 
§ 4. 

 

Art. 119zc. § 1. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej podlega opłacie w wysokości 20 000 
zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od złożenia wniosku. 

§ 2. Zwrot nienależnie uiszczonej opłaty następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
załatwienia wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej.  

§ 3. Opłata podlega zwrotowi w przypadku:  

1) wycofania wniosku – w połowie;  

2) uiszczenia jej w kwocie wyższej niż należna – w odpowiedniej części.  

§ 4. Koszty postępowania, o których mowa w art. 265 § 1 pkt 1 i 3, obciążają wnioskodawcę.  

 

 



Art. 119zd.  

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu 
zmienić wydaną opinię zabezpieczającą lub odmowę wydania opinii 
zabezpieczającej, jeżeli jest ona sprzeczna z orzecznictwem Trybunału 
Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zmiany opinii zabezpieczającej 
wydanej w związku z zastosowaniem art. 14o. 

 

Art. 119ze. W razie cofnięcia wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej 
przepisy art. 208 oraz art. 210–212 stosuje się odpowiednio.  

 

Art. 119zf. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 14b § 4 i 5, art. 14c § 4, art. 14d § 2 i 3, art. 
14e § 1 pkt 2 i § 2–4, art. 14f § 3, art. 14i § 2–5, art. 14o, art. 20g § 3, art. 
120, art. 123, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 
143, art. 165 § 3 i 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2 i 4, art. 170, art. 
171, art. 189 § 3, art. 197 § 1 i 3, art. 213–215 oraz przepisy rozdziału 3a, 
5, 6, 7, 9, 10, 14, 16 i 23 działu IV.”;  

 





 Dyrektor Biura Krajowej Informacji 
Podatkowej jest organem podatkowym - jako 
organ właściwy w sprawach dotyczących 
wydawania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego, o których mowa w art. 14b § 
1. 

  Organami podatkowymi wyższego stopnia są 
organy odwoławcze. 

 





Przychodami są w szczególności: 

1)   otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym 
również różnice kursowe; 

2)  wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także 
wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość 
rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo 
odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub 
częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem 
świadczeń związanych z używaniem środków trwałych 
otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych oraz spółki użyteczności 
publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu 
terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków 
w nieodpłatny zarząd lub używanie………………… 

 



Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z 
działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w 
roku podatkowym, uważa się także należne przychody, 
choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po 
wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych 
bonifikat i skont. 

 

Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, 
uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, 
dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub 
wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, 
nie później niż dzień: 

1)   wystawienia faktury albo 

2)   uregulowania należności. 

 



 Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana 
w okresach rozliczeniowych, za datę 
powstania przychodu uznaje się ostatni dzień 
okresu rozliczeniowego określonego w 
umowie lub na wystawionej fakturze, nie 
rzadziej niż raz w roku. 

 

 W przypadku otrzymania przychodu 
związanego z działalnością gospodarczą, do 
którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za 
datę powstania przychodu uznaje się dzień 
otrzymania zapłaty. 

 





Nowe zasady korygowania przychodu  

 od 2016 roku 

Ryzyka związane z nowymi regulacjami 

Przepisy przejściowe 



Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z 
działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w 
roku podatkowym, uważa się także należne przychody, 
choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po 
wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych 
bonifikat i skont. 

 

Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, 
uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, 
dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub 
wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, 
nie później niż dzień: 

1)   wystawienia faktury albo 

2)   uregulowania należności. 

 



Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub 
inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub 
zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym 
została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, 
inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. 

 

Jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie osiągnął przychodów lub 
osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest 
obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie 
zostały zmniejszone przychody. 

 

Przepisów nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu związanego z 
zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

 

Jeżeli korekta następuje po zmianie formy opodatkowania na 
zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie z dnia 24 
sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, zmniejszenia lub zwiększenia 
przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed 
zmianą formy opodatkowania. 

 





Jeżeli: 

1)   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "podmiotem krajowym", bierze 
udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w 
kapitale tego przedsiębiorstwa, albo 

2)   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze 
udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego 
kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo 

3)   ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w 
zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli 
albo posiada udział w kapitale tych podmiotów 

–   i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki 
różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w 
wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od 
tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - 
dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia 
warunków wynikających z tych powiązań. 

 



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

1)   podmiot krajowy 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 równocześnie bezpośrednio lub 
pośrednio bierze udział w zarządzaniu 
podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo 
posiada udział w kapitale tych podmiotów. 

 



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



Podatnicy: 

1)   których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na 
podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok 
podatkowy równowartość 2 000 000 euro: 

a)  dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 
ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub 

b)  ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki 
zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, 
mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty) 

-   lub 

2)   dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego 
miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą 
konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach 
rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście 
zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń 
przekracza równowartość 20 000 euro, lub 

3)   zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium 
lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową: 

a)  umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników 
wkładów przekracza równowartość 20 000 euro lub 

b)  umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których 
wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku 
określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza 
równowartość 20 000 euro 

- są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, 
zwanej dalej "dokumentacją podatkową". 

 



 Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są 
obowiązani do sporządzenia dokumentacji 
podatkowej również za rok podatkowy 
następujący po roku podatkowym, za który 
byli obowiązani sporządzić dokumentację 
podatkową, bez względu na wysokość 
osiągniętych, w roku podatkowym, za który 
byli obowiązani do sporządzenia 
dokumentacji podatkowej, przychodów lub 
poniesionych kosztów, w rozumieniu 
przepisów o rachunkowości. 



 Podatnicy rozpoczynający działalność, 

dokonujący w roku podatkowym transakcji lub 

ujmujący w roku podatkowym w księgach 

rachunkowych inne zdarzenia, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia 

dokumentacji podatkowej w roku rozpoczęcia 

prowadzenia tej działalności, począwszy od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości, ustalone na podstawie 

prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły 

równowartość 2 000 000 euro. 



Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) 
podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia 
jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym 
równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w 
rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy 
przekroczyły równowartość: 

1)   2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro - za takie 
transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego 
rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą 
równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 
euro przychodu powyżej 2 000 000 euro; 

2)   20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro - za takie 
transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego 
rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą 
równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 
euro przychodu powyżej 20 000 000 euro; 

3)   100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje 
lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza 
kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro. 

 



Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny 
wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się również 
zawartą w roku podatkowym: 

1)   umowę spółki niebędącej osobą prawną, w 
której łączna wartość wniesionych przez 
wspólników wkładów przekracza równowartość 
50 000 euro lub 

2)   umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną 
umowę o podobnym charakterze, w której wartość 
wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona 
w umowie, a w przypadku braku określenia w 
umowie tej wartości, przewidywana na dzień 
zawarcia umowy, przekracza równowartość 50 000 
euro. 

 



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



Dokumentacja podatkowa obejmuje: 
1)   opis transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w tym 
umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych 
pomiędzy podatnikiem, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - spółką 
niebędącą osobą prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający: 
a)  wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń, 
b)  dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji 
lub innych zdarzeń, 
c)  dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub 
ujmujące te zdarzenia, 
d)  opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji 
wykonywanych przez podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f 
- spółkę niebędącą osobą prawną, i podmioty z nimi powiązane, 
angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, 
kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk, 
e)  wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń 
dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia 
wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika, a w 
przypadku, o którym mowa w ust. 1f - również pozostałych wspólników 
spółki niebędącej osobą prawną; 
 



2)   w przypadku podatników: 

a)  których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok 
podatkowy równowartość 10 000 000 euro albo 

b)  posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której 
przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę 
przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych 
ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym 
w rozumieniu tych przepisów równowartość 10 000 000 euro 

- poza opisem, o którym mowa w pkt 1, także opis analizy danych 
podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem 
niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych 
w transakcjach lub innych zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, 
zwanej dalej "analizą danych porównawczych", wykorzystanych do 
kalkulacji rozliczeń, o której mowa w pkt 1 lit. e, wraz z podaniem 
źródła tych danych; 

 



3)   opis danych finansowych podatnika, a w przypadku, o którym 
mowa w ust. 1f - spółki niebędącej osobą prawną, pozwalający na 
porównanie rozliczeń, o których mowa w pkt 1 lit. e, z danymi 
wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jeżeli 
obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących podatnika 
lub spółkę przepisów o rachunkowości; 

4)   informacje o podatniku, a w przypadku, o którym mowa w ust. 
1f - o spółce niebędącej osobą prawną, obejmujące opis: 

a)  struktury organizacyjnej i struktury zarządczej, 

b)  przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, 

c)  realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w 
roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy 
przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych 
ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na 
dochód (stratę) podatnika, 

d)  otoczenia konkurencyjnego; 

 



5)   dokumenty, w szczególności: 

a)  umowy, porozumienia zawarte pomiędzy 
podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, 
dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których 
mowa w ust. 1, umowę spółki niebędącej osobą 
prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy 
o podobnym charakterze, dokumentujące zasady 
przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do 
udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach, 

b)  porozumienia w sprawach podatku dochodowego 
zawarte z administracjami podatkowymi państw innych 
niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub 
innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w 
szczególności uprzednie porozumienia cenowe. 



Analiza danych porównawczych powinna 
zawierać dane porównywalne o podmiotach 
mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane są dla 
podatnika dostępne. W przypadku braku 
danych do przeprowadzenia analizy danych 
porównawczych, podatnik załącza do 
dokumentacji podatkowej opis zgodności 
warunków transakcji oraz innych zdarzeń, 
ustalonych z podmiotami powiązanymi, z 
warunkami, które ustaliłyby między sobą 
niezależne podmioty. 



Dokumentacja podatkowa powinna również zawierać 
informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której 
wchodzi podatnik lub w przypadku, o którym mowa w ust. 1f 
- spółka niebędąca osobą prawną, w której podatnik 
uzyskuje przychody z udziału, jeżeli przychody tego 
podatnika albo tej spółki lub koszty, w rozumieniu 
przepisów o rachunkowości, przekroczyły w przypadku 
podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w 
przypadku spółki niebędącej osobą prawną w poprzednim 
roku obrotowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 
równowartość 20 000 000 euro. Informacje te obejmują w 
szczególności: 

1)   wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził 
informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z 
podaniem daty składania przez niego zeznania 
podatkowego; 

2)   strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych; 

 



3)   opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen 
transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów 
powiązanych; 

4)   opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej 
przez grupę podmiotów powiązanych; 

5)   opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i 
wykorzystywanych w działalności przez grupę podmiotów 
powiązanych istotnych wartości niematerialnych; 

6)   opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę 
wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów 
powiązanych tworzących grupę podmiotów powiązanych; 

7)   opis zawartych przez podmioty tworzące grupę 
podmiotów powiązanych porozumień w sprawach podatku 
dochodowego z administracjami podatkowymi państw 
innych niż Rzeczpospolita Polska, w tym jednostronnych 
uprzednich porozumień cenowych. 

 



Podatnicy, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 
5b, są obowiązani składać urzędom 
skarbowym oświadczenie o sporządzeniu 
dokumentacji podatkowej, do dnia upływu 
terminu określonego dla złożenia rocznego 
zeznania podatkowego, z tym że oświadczenie 
to nie dotyczy informacji, o których mowa w 
ust. 2d. W przypadku podatników, o których 
mowa w ust. 5a, oświadczenie może podpisać 
osoba upoważniona do reprezentowania 
zagranicznego zakładu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 





 Co do zasady, kosztami uzyskania 
przychodów są koszty poniesione w celu 
osiągnięcia przychodów lub zachowania albo 
zabezpieczenia źródła przychodów, z 
zastrzeżeniem wyłączeń przewidzianych w 
ustawie 





USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie 

ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 

innych ustaw 

 Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych 

uchyla się art. 24d. 

 Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych 

uchyla się art. 15b. 

 

 





Nowe zasady korygowania kosztów 

Przepisy przejściowe 

Poniesienie kosztu a korekta 



Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest 
spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje 
się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów 
poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura 
korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny 
korekty. 

 

Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 4i, podatnik nie poniósł 
kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania 
przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć 
przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. 

 

Przepisów nie stosuje się do korekty kosztów uzyskania przychodów, do których ma 
zastosowanie art. 15b, oraz jeżeli korekta dotyczy kosztu uzyskania przychodów 
związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

 

Jeżeli korekta następuje po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę 
opodatkowania określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku 
tonażowym, zmniejszenia lub zwiększenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje 
się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania.”. 

 





 Podwyższenie stawek VAT na 
wybrane wyroby 

 Zmiany przepisów dotyczących 
rozliczenia importu i eksportu 
towarów 

 Przepisy antyoptymalizacyjne a VAT 



W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usiug (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054, z późn. zm.”)) w załączniku 

nr 3 do ustawy wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się poz. 82; 

2) poz. 92 otrzymuje brzmienie: 

 

 

 

 

3) poz. 103 otrzymuje brzmienie: 

 

92 ex 22.19.71.0  Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne 
(włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit — 
wyłącznie osłonki antykoncepcyjne oraz 
poduszki pneumatyczne 

103 ex 32.50.41.0 Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze 

szkła i innych 

materiałów — służące do korekty wzroku 



 Unijny Kodeks Celny!  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 
ustanawiające Unijny Kodeks Celny 

 

 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 
28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do 
szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów 
unijnego kodeksu celnego; 

 

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 
24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny 
kodeks celny. 

 

 Projekt (z dnia 12 kwietnia 2016 r.) ustawy zmieniającej ustawę – 
Prawo Celne oraz niektórych innych ustaw 

 

 

 



Radosław Kowalski 

kancelaria@rstk.pl 


