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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

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

dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
 
 

 

(druk nr 1066) 

 

U S T A W A   z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

 

Art. 17. 

1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: 

1)   odsetki od pożyczek; 

2)   odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w 

innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 

ust. 2 pkt 5; 

3)   odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych; 

4)   dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie 

uzyskane z tego udziału, w tym również: 

a)  dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na 

rachunkach ilościowych, 

b)  oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w 

spółdzielniach, 

c)  podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki, 

d)  wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo 

odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b;", 

5)   przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c; 

6)   [należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:] 

 <przychody z:> 

a)  odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, 

b)  realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 

lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

7)   przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru 

akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu; 

8)   przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji 

złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy; 

9)   nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w 

zamian za wkład niepieniężny; 
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9a)  u wspólnika, określoną w umowie spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, 

wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, w zamian za 

który wspólnikowi nie są wydawane udziały (akcje), o których mowa w pkt 9; 

10)  przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji 

praw z nich wynikających. 

1a. Przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu: 

1)    zarejestrowania spółki, spółdzielni albo 

2)   wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo 

3)   wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego, albo 

4)    podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo 

5)   w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej 

wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, 

umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został 

postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w 

Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na 

miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na 

dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.  

1aa. Przychód określony w ust. 1 pkt 9a powstaje w dniu przeniesienia na spółkę, o której 

mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. 

<1ab. Przychód określony w ust. 1 pkt 6: 

1) z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w 

momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów 

wartościowych; 

2) z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych powstaje w momencie 

realizacji tych praw.> 

1b. Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych 

instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. 

1c. Nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu 

inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.). 

2.  Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7 i 9-10, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 19. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

(pkt 1-76 pominięto)    
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[77)  równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacone: funkcjonariuszom Policji i Służby 

Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży 

Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom Państwowej Straży 

Pożarnej - do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2.280 zł;] 

<77) równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, wypłacone: 

funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu 

oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej, do wysokości nieprzekraczającej 

kwoty 2280 zł;> 

78)  dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w 

tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również 

połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-

sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów 

związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18: 

a)  z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z 

odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich 

wysokości, 

b)  z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł; 

78a) (uchylony); 

79)  świadczenia z pomocy społecznej; 

79a) wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd na podstawie art. 162 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; 

80)  przychody ze stosunku służbowego otrzymane w służbie kandydackiej przez 

funkcjonariuszy Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży 

Pożarnej; 

81)  (uchylony); 

[82)  uposażenia funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji 

wyspecjalizowanych oraz innych międzynarodowych instytucji i organizacji, których 

Rzeczpospolita Polska jest członkiem i których statuty przewidują zwolnienie od podatku 

wypłacanych przez nie uposażeń, jeżeli funkcjonariusze znajdują się w wykazie 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych;] 

<82) uposażenia funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji 

wyspecjalizowanych oraz innych międzynarodowych instytucji i organizacji, których 

Rzeczpospolita Polska jest członkiem i których statuty przewidują zwolnienie od 

podatku wypłacanych przez nie uposażeń, pod warunkiem posiadania przez 

podatnika dokumentów stwierdzających, że jest funkcjonariuszem takiej organizacji 

lub instytucji;> 

(pkt 83-141 pominięto)   

(ust. 1a - 34. pominięto)   
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Art. 25. 

1. 
(
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. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, określa się, w drodze oszacowania, stosując 

następujące metody: 

1)   porównywalnej ceny niekontrolowanej; 

2)   ceny odprzedaży; 

3)   rozsądnej marży ("koszt plus"). 

3. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod wymienionych w ust. 2, stosuje się metody 

zysku transakcyjnego. 

3a. W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów 

Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody 

ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, w zakresie określonym w 

tej decyzji stosuje się metodę w niej wskazaną. 

4. 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. 

4a. W przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem mającym miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w 
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rozporządzeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 6, a warunki ustalone w takiej transakcji 

odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku 

tego podatnik nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody w zaniżonej wysokości - 

dochody podatnika określa się w drodze oszacowania, stosując metody wskazane w ust. 2 

i 3 albo stosuje się odpowiednio art. 19. 

5. Przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających 

ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami 

pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz 

jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych 

podmiotach. 

[5a. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza 

sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego 

podmiotu udział nie mniejszy niż 5%.] 

<5a. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, 

oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w 

kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%.> 

5b. Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego 

podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego 

podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego 

podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu 

w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego 

przyjmuje się wartość niższą. 

6. Przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 5, rozumie się małżeństwo oraz 

pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. 

6a. (uchylony). 

6b. Jeżeli dochody podatnika będącego podmiotem krajowym zostaną przez administrację 

podatkową innego państwa uznane za dochody powiązanego z podatnikiem podmiotu 

zagranicznego i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu 

zagranicznego, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dokonuje się korekty 

dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym, jeżeli przepisy właściwych umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, taką korektę przewidują. 

6c. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 6b, służy określeniu dochodów podatnika 

będącego podmiotem krajowym, jakie byłyby przez ten podmiot uzyskane, gdyby 

warunki handlowe lub finansowe ustalone z podmiotem zagranicznym, o którym mowa w 

ust. 6b, odpowiadały warunkom, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami 

niezależnymi. 

6d. 
(171)

 Przepisy ust. 1-3a, 6b i 6c stosuje się odpowiednio przy określaniu dochodu 

podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność przez położony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, lub podatnika, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1, prowadzącego działalność przez zagraniczny zakład położony poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie dochodów podlegających przypisaniu do 

tego zagranicznego zakładu. 



- 6 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6e. Przepisy ust. 6b i 6c stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których: 

1)   organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określił dochody podatnika w związku z 

ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których 

mowa w ust. 1, lub 

2)   podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej skorzystał z uprawnienia do skorygowania 

zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w przypadku 

ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub narzuceniem 

pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa w ust. 1, lub 

3)   podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, 

zgodnie z art. 14c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 

r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.), w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości 

w związku z ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o 

których mowa w ust. 1. 

6f. 
(173)

 Przepisy ust. 4 nie mają zastosowania: 

1)   w przypadku transakcji między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym 

mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i 

ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), a jej 

członkami, dotyczących odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów rolnych 

produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej 

grupy; 

2)   w przypadku transakcji między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw 

lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, 

rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243 i 1258), a ich członkami, 

dotyczących odpłatnego zbycia na rzecz takiej grupy lub takiej organizacji produktów lub 

grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub 

organizacji. 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób i tryb określania dochodów w drodze oszacowania oraz sposób i tryb 

eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw 

powiązanych, uwzględniając w szczególności wytyczne Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju, a także postanowienia Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w 

sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków 

przedsiębiorstw powiązanych
(174)

 oraz Kodeksu postępowania wspierającego skuteczne 

wykonanie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku 

korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz. Urz. UE C 176 z 28.07.2006, str. 8-

12). 
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Art. 25a. 

[1. 
(175)

 Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą 

prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z 

podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 - lub 

transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji 

dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą 

konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, 

umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze 

stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na 

terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do 

sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej: 

1)   określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji 

(uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko); 

2)   określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i 

termin zapłaty; 

3)   metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji; 

4)   określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na 

wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot; 

5)   
(176)

 wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości 

przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te 

inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy 

wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze - w szczególności 

przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w 

zysku oraz uczestnictwa w stratach; 

6)   określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji 

korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń 

(w tym usług) o charakterze niematerialnym.] 

<1. Podatnicy: 

1) prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji 

rolnej, którzy w roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym rok podatkowy 

prowadzą i prowadzili księgi rachunkowe: 

a) dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w 

rozumieniu art. 25 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. 25 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty) 

– 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, lub 
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2) dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności wynikających z 

transakcji lub innego zdarzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. b, na rzecz podmiotu 

mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju 

stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, 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”.> 

<1a. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia 

dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku 

podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez 

względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do 

sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w 

rozumieniu przepisów o rachunkowości. 

1b. Podatnicy rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub 

działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzący w roku podatkowym księgi 

rachunkowe i 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 lub działów specjalnych produkcji rolnej, począwszy od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg 

rachunkowych przekroczyły równowartość 2 000 000 euro.  

1c. Za podatnika rozpoczynającego prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej lub działy specjalne produkcji rolnej, o którym mowa w ust. 1b, uważa 

się podatnika, który nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej lub 

działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia 

pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. 

1d. Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu 

(straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne 

zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym 

równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w 
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rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy 

przekroczyły równowartość: 

1) 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro – za takie 

transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego 

rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą 

równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro 

przychodu powyżej 2 000 000 euro; 

2) 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro – za takie 

transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego 

rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą 

równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 

euro przychodu powyżej 20 000 000 euro; 

3) 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub 

inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza 

kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro. 

1e. Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu 

(straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się również zawartą w 

roku podatkowym: 

1) umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez 

wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro lub 

2) umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w 

której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w 

przypadku braku określenia w umowie tej wartości – przewidywana na dzień 

zawarcia umowy, przekracza równowartość 50 000 euro. 

1f. W przypadku prowadzenia przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej 

lub działów specjalnych produkcji rolnej w formie spółki niebędącej osobą prawną, 

jeżeli spółka niebędąca osobą prawną dokonuje transakcji lub innych zdarzeń, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, spełnienie warunku prowadzenia ksiąg rachunkowych i 

limit przychodów lub kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się dla tej 

spółki. 

1g. W przypadku, o którym mowa w ust. 1f, dokumentacja podatkowa może zostać 

sporządzona przez wyznaczonego wspólnika mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyznaczenie wspólnika nie 

zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzedłożenie wymaganej 

dokumentacji podatkowej.> 

[2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję lub transakcje między 

podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z 

umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w 

roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość: 

1)   30.000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości 

niematerialnych i prawnych, albo 

2)   50.000 euro - w pozostałych przypadkach. 
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2a. 
(177)

 W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną obowiązek, o którym mowa w 

ust. 1, obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników 

wkładów przekracza równowartość 50 000 euro. W przypadku umowy wspólnego 

przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości 

wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w 

umowie tej wartości - do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie 

realizowanego przedsięwzięcia.] 

<2b. Dokumentacja podatkowa obejmuje: 

1) opis transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w tym umów 

zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy 

podatnikiem, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółką niebędącą osobą 

prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający: 

a) wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń, 

b) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne, dotyczące tych transakcji lub innych 

zdarzeń, 

c) dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te 

zdarzenia, 

d) opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych 

przez podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółkę niebędącą osobą 

prawną, i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów 

bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk, 

e) wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z 

uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych 

transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń 

wpływających na dochód (stratę) podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 

1f – również pozostałych wspólników spółki niebędącej osobą prawną; 

2) w przypadku podatników: 

a) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone 

na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku 

poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro albo 

b) prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji 

rolnej w formie spółki 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;  
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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 gospodarczej, 

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. 

2c. Analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o 

podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

jeżeli dane są dla podatnika dostępne. W przypadku braku danych do 

przeprowadzenia analizy danych porównawczych, podatnik załącza do 

dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, 

ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą 

niezależne podmioty. 

2d. W przypadku podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub 

działy specjalne produkcji rolnej w formie spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli 

spółka ta tworzy wraz z podmiotami powiązanymi grupę kapitałową w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości co najmniej dwóch podmiotów powiązanych oraz 

przychody tej spółki lub jej koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 

przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość 20 000 000 euro, 

dokumentacja podatkowa powinna również zawierać informacje o grupie 

podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi ta spółka, obejmujące w 

szczególności: 
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1) wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów 

powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego rocznego 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 gospodarczej prowadzonej przez grupę 

podmiotów powiązanych; 

5) opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności 

gospodarczej przez grupę podmiotów powiązanych istotnych wartości 

niematerialnych; 

6) opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem 

skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę podmiotów 

powiązanych; 

7) opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych 

porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi 

państw innych niż Rzeczpospolita Polska, w tym jednostronnych uprzednich 

porozumień cenowych. 

2e. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku transakcji 

objętych decyzją w sprawie uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody 

ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi w okresie, którego 

ta decyzja dotyczy, obejmuje informacje, o których mowa w ust. 2b pkt 1 lit. b, d i e. 

2f. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, dokumentację 

podatkową w zakresie elementów wymienionych w ust. 2b sporządza się nie później 

niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania 

podatkowego, z tym że opis, o którym mowa w ust. 2b pkt 3, sporządza się w 

terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podatnika lub 

spółki niebędącej osobą prawną. 

2g. Dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku 

podatkowym transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlega 

okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy, przed 

dniem upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego za 

kolejne lata, w zakresie zawartych w niej informacji, z zastrzeżeniem ust. 2h.  

2h. Dokumentacja podatkowa obejmująca elementy wymienione w ust. 2b pkt 2 podlega 

w tym zakresie aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana warunków 

ekonomicznych w stopniu znacznie wpływającym na analizę danych porównawczych 

uzasadnia dokonanie przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany. 

2i. Informacje, o których mowa w ust. 2d, dołącza się do dokumentacji podatkowej w 

terminie do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego, o którym mowa w ust. 2d 

pkt 1.> 

[3. Obowiązek sporządzenia dokumentacji, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również 

transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji 
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dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą 

konkurencję podatkową, 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. 

3a. 
(178)

 W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli jedną ze stron umowy 

jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju 

stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, 

obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów 

przekracza równowartość 20 000 euro. W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia 

lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego 

przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej 

wartości - do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego 

przedsięwzięcia.] 

3b. 
(179)

 Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do transakcji między 

grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie 

innych ustaw, a jej członkami, dotyczących: 

1)   odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów 

wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy; 

2)   odpłatnego zbycia przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów 

wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których 

mowa w pkt 1, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją. 

3c. 
(180)

 Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do transakcji między 

wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją 

producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 

2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego 

oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, a jej członkami, dotyczących: 

1)   odpłatnego zbycia na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produktów 

wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji; 

2)   odpłatnego zbycia przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków, towarów 

wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których 

mowa w pkt 1, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją. 

<3d. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku podatników, o 

których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, nie ma zastosowania do transakcji, w których 

cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika  z przepisów 

ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.> 

[4. 
(181)

 Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy są 

obowiązani do przedłożenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1-3a, w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia żądania tej dokumentacji przez te organy.] 
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<4. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy, o 

których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, są obowiązani do przedłożenia dokumentacji 

podatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.> 

<4a. Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może wystąpić do podatnika z 

żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub 

innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów określonych w ust. 1d lub 

1e, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo 

zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji 

podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności świadczące o 

prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik 

jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej, w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.> 

[5. 
(182)

 Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 2, 2a, 3 i 3a, przelicza się na 

walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, 

obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w 

którym została zawarta transakcja (umowa) objęta obowiązkiem, o którym mowa w ust. 

1.] 

<5. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1, 1b, 1d, 1e, 2b i 2d, przelicza się 

na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, 

obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok 

podatkowy, którego dotyczy dokumentacja podatkowa.> 

5a. 
(183)

 Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w art. 3 

ust. 2a, prowadzących działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, w tym także w zakresie transakcji pomiędzy tymi podatnikami a ich 

zagranicznym zakładem położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przypisanych do tego zagranicznego zakładu. 

5b. 
(184)

 Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w art. 3 

ust. 1, prowadzących działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie transakcji pomiędzy tymi podatnikami a ich 

zagranicznym zakładem, przypisanych do tego zagranicznego zakładu. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wykaz krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Sporządzając 

wykaz krajów i terytoriów, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia 

w szczególności treść ustaleń w tym zakresie podjętych przez Organizację Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

<7. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, są obowiązani składać urzędom 

skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu 

terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, z tym że 

oświadczenie to nie dotyczy informacji, o których mowa w ust. 2d. W przypadku 

podatników, o których mowa w ust. 5a, oświadczenie może podpisać osoba 

upoważniona do reprezentowania zakładu zagranicznego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres informacji wymienionych w ust. 2b i 2d, w celu ułatwienia 

podatnikom sporządzenia poprawnej dokumentacji podatkowej, uwzględniając 

wytyczne OECD w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych 

i administracji podatkowych.> 

 

Art. 30a. 

1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek 

dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a: 

1)   z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem 

działalności gospodarczej; 

2)   z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych; 

3)   
(207)

 z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub 

inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych 

przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5; 

4)   z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; 

5)   od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych; 

5a)  
(208)

 od dochodu z tytułu umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 15a; 

6)   od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej 

przez niego osobie lub spadkobiercy: 

a)  w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

b)  z subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych; 

7)   od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji 

złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu; 

8)   z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w 

imieniu członka funduszu; 

9)   od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi 

funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego 

współmałżonka; 

9a)  od kwot jednorazowo wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z subkonta, o 

którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, w związku ze śmiercią współmałżonka ubezpieczonego; 

10)  od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu 

albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach 

emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie; 

11)  od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków 

zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych 

programach emerytalnych; 
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12)  
(209)

 od kwoty wypłaty gwarantowanej, o której mowa w art. 25b ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1440 i 1717). 

2. Przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 

niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym 

od niego certyfikatem rezydencji. 

2a. Od dochodów (przychodów) z tytułu należności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, 

przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych 

na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie 

przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 5a pkt 11, podatek, o którym mowa w 

ust. 1, płatnik pobiera według stawki określonej w ust. 1 od łącznej wartości dochodów 

(przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za 

pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. 

3. 
(210)

 Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych albo wykupywanych lub w inny 

sposób unicestwianych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, przyjmuje się, 

że kolejno są to tytuły uczestnictwa począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej 

(FIFO). Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego 

rachunku inwestycyjnego. 

4. Zasadę określoną w ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustalania dyskonta od papierów 

wartościowych. 

5. Dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w 

funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, 

poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. 

6. 
(211)

 Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się 

bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, 

ust. 5a, 5d i 5e. 

6a. 
(212)

 Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów 

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

w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego 

udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, 

obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok 

podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. 

6b. 
(213)

 Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 6a, nie może przekroczyć kwoty 

podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 pkt 4. 

6c. 
(214)

 Przepisy ust. 6a i 6b stosuje się również w przypadku, gdy przychód z tytułu udziału 

w zysku spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, za dany rok podatkowy zostanie 

uzyskany przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po danym roku 

podatkowym, jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca 

roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty. 
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6d. 
(215)

 Przepis ust. 6c stosuje się odpowiednio do podatku dochodowego od przychodów 

(dochodów) komplementariusza z likwidacji spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, 

albo z jego wystąpienia z takiej spółki. 

6e. 
(216)

 W przypadku komplementariusza uzyskującego przychody z tytułu prawa do udziału 

w zysku w więcej niż jednej spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejszenie, o 

którym mowa w ust. 6a, przysługuje w odniesieniu do podatku od przychodów 

uzyskiwanych odrębnie z każdej z tych spółek. 

7. Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami 

opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27. 

8. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość 

środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na 

indywidualne konto emerytalne. 

8a. Dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, 

jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie 

emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto 

emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów. 

8b. W przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty 

przypadające na ten zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się 

iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne 

konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie. 

8c. Przy kolejnym częściowym zwrocie przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym 

że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym 

bierze się aktualny stan środków na tym koncie. 

8d. Dochodu, o którym mowa w ust. 8-8c, nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych 

i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. 

8e. Przepisy ust. 8-8d stosuje się odpowiednio do określania dochodu, o którym mowa w ust. 

1 pkt 11. 

9. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku 

obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą 

podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty 

podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%. 

[10. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) określone w 

art. 42c ust. 5 pkt 1-3 ze źródeł przychodów położonych: 

1)   
(217)

 w Republice Austrii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie Andory, Księstwie 

Liechtensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino i Konfederacji Szwajcarskiej 

lub 

2)   na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów 

(dochodów) z oszczędności osób fizycznych 
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- podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony w państwach, o których mowa w pkt 1, 

oraz na terytoriach, o których mowa w pkt 2, podlega odliczeniu od kwoty podatku 

obliczonego zgodnie z ust. 1 i 9.] 

<10. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) 

określone w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. a–d ze źródeł przychodów położonych w 

Republice Austrii lub w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska 

jest związana umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych w 

rozdziale 7a, podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony w Republice 

Austrii, w tym państwie lub na tym terytorium podlega odliczeniu od kwoty podatku 

obliczonego zgodnie z ust. 1 i 9.> 

11. Kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których 

mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty 

podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani 

wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a. 

 

Art. 30b. 

1. 
(218)

 Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub 

pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych 

instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) 

za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, 

podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. 

2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest: 

1)   różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 

1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

2)   różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na 

podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

3)   różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych 

instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami 

uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

4)   
(219)

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów 

(akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz 

art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c, 

5)   
(220)

 różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a 

kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, 

6)   różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki 

kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 

w jednoosobową spółkę kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na 

podstawie art. 22 ust. 1ł 

- osiągnięta w roku podatkowym. 
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3. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 

niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym 

od niego certyfikatem rezydencji. 

4. 
(221)

 Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów 

wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich 

wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. 

5. Dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na 

zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c. 

5a. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga dochody, o których mowa w ust. 1, 

zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te 

łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą 

podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak 

przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która 

proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. 

5b. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego dochody, o których 

mowa w ust. 1, wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zasadę określoną w 

ust. 5a stosuje się odpowiednio. 

[5c. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) określone w 

art. 42c ust. 5 pkt 4 ze źródeł przychodów położonych: 

1)   
(222)

 w Republice Austrii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie Andory, Księstwie 

Liechtensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino i Konfederacji Szwajcarskiej 

lub 

2)   na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów 

(dochodów) z oszczędności osób fizycznych 

- podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony w państwach, o których mowa w pkt 1, 

oraz na terytoriach, o których mowa w pkt 2, podlega odliczeniu od kwoty podatku 

obliczonego zgodnie z ust. 1 oraz z ust. 5a i 5b.] 

<5c. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) 

określone w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. e i f ze źródeł przychodów położonych w 

Republice Austrii lub w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska 

jest związana umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych w 

rozdziale 7a, podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony w Republice 

Austrii, w tym państwie lub na tym terytorium podlega odliczeniu od kwoty podatku 

obliczonego zgodnie z ust. 1, 5a i 5b.> 

6. 
(223)

 Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, 

o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z 

odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w 
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art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a 

także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów 

(akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy. 

7. Przepis art. 30a ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wykaz terytoriów, o 

których mowa w ust. 5c pkt 2 oraz art. 30a ust. 10 pkt 2. 

 

Art. 30d. 

[1. Jeżeli właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej określi, na 

podstawie art. 25, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż 

zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, o których mowa w 

art. 25a, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy 

dokumentacji podatkowej - różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a 

określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%.] 

<1. Jeżeli organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi, na podstawie art. 25, 

dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż 

zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji lub ujęciem 

innych zdarzeń, o których mowa w art. 25a, a podatnik nie przedłoży tym organom 

dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem zadeklarowanym przez 

podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%.> 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do podatników, których dochody są opodatkowane na 

zasadach określonych w art. 27 lub w art. 30c. 

 

Art. 42. 

1. 
(253)

 Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek 

oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby 

bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w 

przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których 

mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, 

przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania 

osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. 

1a. 
(254)

 W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o 

których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy 

którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika 

wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź 

miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, 
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według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego 

zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu 

skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b 

stosuje się odpowiednio. 

2. 
(255)

 W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem 

art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o 

których mowa: 

1)   w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów 

skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania - 

imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone 

według ustalonego wzoru; 

2)   w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów 

skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje 

zadania - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik 

w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 

4. 

3. 
(256)

 W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu 

dla złożenia informacji, o których mowa w ust. 2, informacje te płatnik składa nie później 

niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności. 

4. 
(257)

 Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, płatnik, w terminie 14 

dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania 

podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje 

zadania, imiennej informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, sporządzają i przekazują również podmioty, o 

których mowa w art. 41, dokonujące wypłat świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 

pkt 46. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, o 

których mowa w art. 41, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku, o którym mowa w art. 

29-30a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

[7. W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie wykazuje się przychodów (dochodów) 

wymienionych w art. 42c ust. 5, dla których sporządza się informację, o której mowa w 

art. 42c ust. 1.] 

<7. W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie wykazuje się przychodów 

(dochodów) wymienionych w art. 44c ust. 1 pkt 4, dla których sporządza się 

informację, o której mowa w art. 44d ust. 1 i 3.> 

8. Jeżeli płatnik, o którym mowa w art. 41 ust. 10, dokonał wypłaty należności z tytułu 

określonego w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, na rzecz podatników będących osobami 

uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których 

tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której 
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mowa w art. 5a pkt 11, przepisów ust. 2-7 nie stosuje się w zakresie dotyczącym takich 

podatników. 

[Art. 42c. 

1. W terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu 

wypłacającego przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, podmiot ten jest 

obowiązany przesłać, sporządzone według ustalonego wzoru, imienne informacje o tych 

przychodach (dochodach): 

1)   faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy, któremu wypłaca lub stawia do dyspozycji 

przychody (dochody) i który ze względu na miejsce zamieszkania lub odpowiednio 

siedzibę (miejsce prowadzenia działalności) podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów: 

a)  w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub 

b)  na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów 

(dochodów) z oszczędności osób fizycznych; 

2)  
(259)

 urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

2. Podmiotem wypłacającym, o którym mowa w ust. 1, jest: 

1)   
(260)

 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej, która wypłaca, kapitalizuje lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), o 

których mowa w ust. 5, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na rzecz 

faktycznego lub pośredniego odbiorcy; 

2)   
(261)

 pośredni odbiorca, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, który wypłaca, kapitalizuje lub stawia do dyspozycji przychody 

(dochody), o których mowa w ust. 5, na rzecz faktycznego odbiorcy. 

3. Faktycznym odbiorcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest osoba fizyczna, która osiąga 

przychody (dochody), o których mowa w ust. 5. 

4. Pośrednim odbiorcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, jest podmiot, któremu są 

wypłacane lub stawiane do dyspozycji przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, 

osiągane przez faktycznego odbiorcę, chyba że udokumentuje podmiotowi wypłacającemu, 

że: 

1)   jest osobą prawną inną niż spółki jawne i komandytowe utworzone według prawa 

Królestwa Szwecji (handelsbolag (HB) i kommanditbolag (KB) i Republiki Fińskiej (avoin 

yhtiö (Ay) i kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag i kommanditbolag) lub 

2)   jego dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla opodatkowania 

dochodów z działalności gospodarczej, lub 

3)   
(262)

 jest przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania typu otwartego działającym w 

państwie swojej siedziby na podstawie przepisów o przedsiębiorstwach zbiorowego 

inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, uznanym zgodnie z prawem Unii 

Europejskiej za takie przedsiębiorstwo, lub 
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4)   
(263)

 na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ jest traktowany jak 

podmiot, o którym mowa w pkt 3. 

5. Imienne informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują przychody (dochody): 

1)   
(264)

 z odsetek wypłacanych, kapitalizowanych lub stawianych do dyspozycji związanych z 

wierzytelnościami wszelkiego rodzaju, bez względu na to, czy są one zabezpieczone 

hipoteką lub czy wiąże się z nimi prawo do udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności 

odsetek lub dyskonta ze skarbowych papierów wartościowych, z obligacji lub skryptów 

dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi papierami, 

obligacjami i skryptami dłużnymi, z wyjątkiem opłat z tytułu opóźnionej zapłaty; 

2)   z odsetek naliczonych lub skapitalizowanych w momencie sprzedaży, zwrotu lub 

umorzenia wierzytelności, o których mowa w pkt 1, 

3)   uzyskane z odsetek, bezpośrednio lub za pośrednictwem pośredniego odbiorcy, wypłacane 

przez: 

a)  podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, 

b)  przedsiębiorstwa wspólnego inwestowania ustanowione poza terytorium Unii 

Europejskiej, 

4)   uzyskane w związku ze sprzedażą, zwrotem lub umorzeniem akcji, udziałów lub jednostek 

w: 

a)  podmiotach, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, 

b)  przedsiębiorstwach wspólnego inwestowania ustanowionych poza terytorium Unii 

Europejskiej 

- jeżeli zainwestowały one bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty lub 

przedsiębiorstwa, ponad 40% swoich aktywów w wierzytelności, o których mowa w pkt 1, 

w zakresie, w jakim przychód (dochód) ten odpowiada zyskom osiąganym bezpośrednio 

lub pośrednio z odsetek w rozumieniu pkt 1 i 2. 

6. 
(265)

 W przypadku gdy podmiot wypłacający nie posiada informacji dotyczących: 

1)   przychodu (dochodu) uzyskanego z odsetek, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, za przychód 

z odsetek uznaje się całość wypłaconej lub postawionej do dyspozycji kwoty; 

2)   udziału aktywów zainwestowanych w wierzytelności, akcje, udziały lub jednostki, o 

których mowa w ust. 5 pkt 4, uznaje się, że udział aktywów wynosi ponad 40%; jeżeli 

podmiot wypłacający nie jest w stanie określić kwoty przychodu uzyskanego przez 

faktycznego odbiorcę, uznaje się, że przychód odpowiada zyskom ze sprzedaży, zwrotu lub 

umorzenia akcji, udziałów lub jednostek. 

7. Udział procentowy, określony w ust. 5 pkt 4 oraz ust. 6 pkt 2, od dnia 1 stycznia 2011 r. 

wynosi 25%. 

8. Przepisy art. 42 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

imiennych informacji o przychodach (dochodach), o których mowa w ust. 1, wraz z 

objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania, w 

szczególności w celu umożliwienia podmiotowi wypłacającemu wskazania faktycznego lub 

pośredniego odbiorcy, oraz wysokości wypłacanych lub stawianych do dyspozycji 

przychodów (dochodów). 
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Art. 42d. 

1. W celu sporządzenia imiennych informacji, o których mowa w art. 42c ust. 1, podmiot 

wypłacający: 

1)   ustala tożsamość faktycznego odbiorcy na podstawie przedstawionego przez niego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

2)   przyjmuje, że państwem (terytorium), w którym faktyczny odbiorca podlega 

opodatkowaniu od całości swoich dochodów, jest wskazane w przedstawionym przez 

niego dokumencie stwierdzającym tożsamość państwo (terytorium) miejsca stałego 

zamieszkania, chyba że faktyczny odbiorca wykaże, że podlega takiemu opodatkowaniu w 

innym państwie (terytorium). 

2. Jeżeli podmiot wypłacający ma uzasadnione wątpliwości, czy osoba fizyczna, której 

wypłaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), o których mowa w art. 42c ust. 5, 

jest faktycznym odbiorcą, podejmuje czynności w celu ustalenia tożsamości faktycznego 

odbiorcy zgodnie z ust. 1. Jeżeli podmiot wypłacający nie jest w stanie ustalić tożsamości 

faktycznego odbiorcy, traktuje tę osobę fizyczną jako faktycznego odbiorcę. 

3. Jeżeli przychody (dochody), o których mowa w art. 42c ust. 5, są wypłacane lub stawiane 

do dyspozycji osobie fizycznej działającej w imieniu faktycznego lub pośredniego 

odbiorcy, to podmiot wypłacający jest obowiązany uzyskać od takiej osoby imię i 

nazwisko albo nazwę oraz adres odpowiednio faktycznego albo pośredniego odbiorcy. 

Jeżeli podmiot wypłacający nie jest w stanie ustalić tożsamości faktycznego odbiorcy, 

traktuje tę osobę fizyczną jako faktycznego odbiorcę. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców, w 

celu umożliwienia podmiotom wypłacającym dokonywania identyfikacji faktycznych 

odbiorców przychodów (dochodów), o których mowa w art. 42c ust. 5.] 

 

<Rozdział 7a 

Informacje o wypłatach odsetek 

Art. 44c. 

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 

1) podmiocie wypłacającym – oznacza to podmiot gospodarczy mający siedzibę lub 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonuje 

wypłaty odsetek lub zabezpiecza wypłatę odsetek: 

a) bezpośrednio na rzecz faktycznego odbiorcy, 

b) na rzecz innego podmiotu gospodarczego, w tym swojego zakładu zagranicznego lub 

swojej spółki zależnej, mającego siedzibę lub zarząd poza terytorium Unii 

Europejskiej lub państwa lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska jest 

związana umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych w 

niniejszym rozdziale, i na podstawie dostępnych mu informacji może domniemywać, 

że ten podmiot gospodarczy dokona wypłaty odsetek lub zabezpieczy wypłatę 

odsetek bezpośrednio na rzecz faktycznego odbiorcy mającego miejsce zamieszkania 
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dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 

Unii Europejskiej; 

2) faktycznym odbiorcy – oznacza to osobę fizyczną, na rzecz której są dokonywane 

wypłaty odsetek lub dla której wypłata odsetek jest zabezpieczana, chyba że ta osoba 

udowodni, że: 

a) działa jako podmiot wypłacający lub 

b) działa w imieniu innego podmiotu i ujawni podmiotowi dokonującemu wypłaty lub 

zabezpieczającemu wypłatę odsetek nazwę, formę prawną, adres siedziby lub 

zarządu podmiotu, w którego imieniu działa, oraz adres miejsca jego faktycznego 

zarządu – jeżeli to miejsce znajduje się na terytorium innego państwa, lub 

c) działa w imieniu przedsięwzięcia i ujawni podmiotowi dokonującemu wypłaty 

odsetek lub zabezpieczającemu wypłatę odsetek nazwę, formę prawną, adres miejsca 

faktycznego zarządu przedsięwzięcia, oraz nazwę osoby prawnej lub imię i nazwisko 

osoby fizycznej, o których mowa w pkt 7 lit. b, lub 

d) działa w imieniu innej osoby fizycznej będącej faktycznym odbiorcą i ujawni 

tożsamość tej osoby fizycznej podmiotowi dokonującemu wypłaty odsetek lub 

zabezpieczającemu wypłatę odsetek; 

3) pośrednim odbiorcy – oznacza to podmiot lub przedsięwzięcie, umieszczone na liście, 

o której mowa w ust. 6 pkt 1, lub inny podmiot lub przedsięwzięcie, mające miejsce 

faktycznego zarządu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które nie 

podlegają faktycznemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym w tym państwie 

albo w państwie siedziby, i które otrzymują wypłatę odsetek lub którym wypłata 

odsetek jest zabezpieczana – chyba że każdy z nich udokumentuje podmiotowi 

wypłacającemu, że: 

a) jest instytucją wspólnego inwestowania: 

 zarejestrowaną lub działającą na podstawie przepisów państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, lub 

 mającą siedzibę poza obszarem określonym w tiret pierwszym i niebędącą 

przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania, 

b) na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, w którym ma miejsce faktycznego zarządu, jest 

traktowany jako instytucja wspólnego inwestowania, 

c) jest instytucją prowadzącą działalność w zakresie gromadzenia oszczędności na cele 

emerytalne lub działalność ubezpieczeniową lub jest przedsiębiorstwem 

zarządzającym aktywami takiej instytucji, 

d) jest podmiotem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym lub 

podatkiem majątkowym, prowadzącym wyłącznie działalność pożytku publicznego, 

e) jest wspólnym przedsięwzięciem obejmującym własność odsetek, w odniesieniu do 

której podmiot gospodarczy dokonujący wypłaty odsetek lub zabezpieczający 

wypłatę odsetek ustalił tożsamość i miejsce zamieszkania wszystkich faktycznych 

odbiorców, w wyniku czego ten podmiot gospodarczy jest podmiotem wypłacającym; 
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4) wypłacie odsetek – oznacza to: 

a) odsetki wypłacone, postawione do dyspozycji lub zapisane na rachunku, w tym 

skapitalizowane, związane z wierzytelnościami wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem 

opłat karnych za nieterminowe płatności, bez względu na to, czy są one 

zabezpieczone hipoteką lub czy wiąże się z nimi prawo do udziału w zyskach 

dłużnika, oraz, w szczególności przychód (dochód) ze skarbowych papierów 

wartościowych, z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami 

mającymi związek z takimi papierami wartościowymi, obligacjami i skryptami 

dłużnymi, 

b) przychód (dochód) wypłacony, uzyskany, w tym postawiony do dyspozycji, lub 

zapisany na rachunku, związany z papierami wartościowymi wszelkiego rodzaju, 

jeżeli nie uznaje się go bezpośrednio za wypłatę odsetek zgodnie z lit. a i c–e, oraz 

gdy: 

 zgodnie z warunkami zwrotu kapitału określonymi w dniu emisji inwestor otrzyma 

w terminie wykupu co najmniej 95% zainwestowanego kapitału, lub 

 warunki określone w dniu emisji przewidują związek, w wysokości co najmniej 95% 

dochodu z papieru wartościowego, z odsetkami lub dochodami, o których mowa w 

lit. a lub c–e, 

c) odsetki naliczone lub skapitalizowane w momencie sprzedaży, spłaty lub umorzenia 

wierzytelności, o których mowa w lit. a, oraz przychód (dochód) naliczony lub 

skapitalizowany w momencie sprzedaży, spłaty lub umorzenia papierów 

wartościowych, o których mowa w lit. b, 

d) przychód (dochód) uzyskany z wypłat odsetek, w rozumieniu lit. a–c, bezpośrednio 

lub za pośrednictwem pośredniego odbiorcy, wypłacany przez podmiot lub 

przedsięwzięcie, o których mowa w pkt 3 lit. a i b, 

e) przychód (dochód) uzyskany w związku ze sprzedażą, spłatą lub umorzeniem akcji, 

udziałów lub jednostek w podmiotach lub w przedsięwzięciach, o których mowa w 

pkt 3 lit. a i b, jeżeli te podmioty lub te przedsięwzięcia, zainwestowały bezpośrednio 

lub pośrednio przez inne takie podmioty, takie przedsięwzięcia lub przez podmioty 

pośredniczące, łącznie ponad 25% swoich aktywów, w wierzytelności, o których 

mowa w lit. a, lub w papiery wartościowe, o których mowa w lit. b, z wyłączeniem 

tych aktywów, które muszą posiadać jako zabezpieczenie na realizację swoich celów 

inwestycyjnych i w odniesieniu do których inwestor nie ma uprawnień, 

f) zysk z umowy ubezpieczenia na życie, jeżeli: 

 umowa ta obejmuje gwarancję zysku, lub 

 świadczenie wynikające z realizacji tej umowy jest w ponad 25% związane z 

wypłatami odsetek w rozumieniu lit. a–e; 

5) zysku z umowy ubezpieczenia na życie – oznacza to: 

a) nadwyżkę kwoty wypłaconej przez ubezpieczyciela lub zakład ubezpieczeń z umowy 

ubezpieczenia na życie, także przed dniem wymagalności wypłaty, ponad sumę 

wszystkich płatności dokonanych na rzecz ubezpieczyciela lub zakładu ubezpieczeń 

na mocy tej samej umowy ubezpieczenia na życie, 
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b) nadwyżkę wartości praw do świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia na życie ponad 

sumę wszystkich płatności dokonanych na rzecz ubezpieczyciela lub zakładu 

ubezpieczeń – w przypadku cesji, w całości lub w części, tych praw na rzecz osoby 

trzeciej, 

c) wypłatę dokonaną przez ubezpieczyciela lub zakład ubezpieczeń lub cesję praw do 

świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia na życie na rzecz osoby trzeciej, które 

nastąpiły przed końcem okresu 5 lat – w przypadku umowy ubezpieczenia na życie, 

która przewiduje wyłącznie wypłatę przez okres co najmniej 5 lat emerytury lub 

stałych okresowych świadczeń 

– z wyjątkiem kwot wypłaconych wyłącznie w związku ze śmiercią, 

niepełnosprawnością lub chorobą; 

6) podmiocie gospodarczym – oznacza to instytucję kredytową lub finansową, inną 

osobę prawną lub osobę fizyczną, które w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą dokonują wypłaty odsetek lub zabezpieczają wypłatę odsetek; 

7) miejscu faktycznego zarządu – oznacza to: 

a) miejsce, w którym podejmowane są istotne decyzje dotyczące zarządzania 

podmiotem, lub miejsce, w którym podejmowana jest większość istotnych decyzji 

dotyczących zarządzania w odniesieniu do aktywów skutkujących wypłatą odsetek, 

b) w przypadku przedsięwzięcia: 

 miejsce zamieszkania osoby fizycznej będącej główną osobą odpowiedzialną za 

podejmowanie istotnych decyzji dotyczących zarządzania aktywami tego 

przedsięwzięcia lub będącej odpowiedzialną za podejmowanie największej części 

istotnych decyzji dotyczących zarządzania w odniesieniu do aktywów skutkujących 

wypłatą odsetek, lub 

 miejsce siedziby lub faktycznego zarządu osoby prawnej będącej główną osobą 

odpowiedzialną za zarządzanie aktywami lub będącej odpowiedzialną za 

podejmowanie największej części istotnych decyzji dotyczących zarządzania w 

odniesieniu do aktywów skutkujących wypłatą odsetek; 

8) podleganiu faktycznemu opodatkowaniu – oznacza to podleganie obowiązkowi 

podatkowemu od całości swoich dochodów lub części tych dochodów przypadającej 

niebędącym rezydentami osobom uprawnionym do części dochodu podmiotu lub 

uczestnikom przedsięwzięcia, w tym od wypłat odsetek. 

2. Za podmiot wypłacający uznaje się również podmiot gospodarczy, będący instytucją 

obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) dokonuje on wypłaty odsetek lub zabezpiecza wypłatę odsetek na rzecz podmiotu lub 

przedsięwzięcia, umieszczonego na liście, o której mowa w ust. 6 pkt 2, lub innego 

podmiotu lub przedsięwzięcia, które nie podlegają faktycznemu opodatkowaniu, 

mających siedzibę lub miejsce faktycznego zarządu poza terytorium Unii 

Europejskiej lub państwa lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska jest 

związana umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych w 

niniejszym rozdziale; 
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2) ustali on z zastosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów, 

zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu, tożsamość faktycznego odbiorcy, za którego uznaje się beneficjenta 

rzeczywistego w rozumieniu tych przepisów, posiadającego miejsce zamieszkania dla 

celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej. 

3. Za faktycznego odbiorcę wypłaty odsetek dokonanej lub zabezpieczonej na rzecz 

pośredniego odbiorcy uznaje się osobę fizyczną, która: 

1) jest uprawniona do otrzymania dochodu pochodzącego z aktywów skutkujących 

wypłatą odsetek lub do otrzymania innych aktywów stanowiących wypłatę odsetek – 

w części odpowiadającej przysługującemu uprawnieniu; 

2) wniosła bezpośredni lub pośredni wkład do aktywów tego pośredniego odbiorcy – w 

części dochodu pochodzącego z aktywów skutkujących wypłatą odsetek lub z innych 

aktywów stanowiących wypłatę odsetek, do której nie są uprawnione osoby fizyczne, 

o których mowa w pkt 1; 

3) w późniejszym okresie uzyskuje prawo do całości lub części aktywów skutkujących 

wypłatą odsetek lub do innych aktywów stanowiących wypłatę odsetek – w części 

odpowiadającej temu uprawnieniu, jeżeli w momencie otrzymania lub 

zabezpieczenia wypłaty na rzecz pośredniego odbiorcy, osoby fizyczne, o których 

mowa w pkt 1 lub 2, nie są uprawnione łącznie lub oddzielnie do całości dochodu 

pochodzącego z aktywów skutkujących wypłatą odsetek lub do innych aktywów 

stanowiących wypłatę odsetek.  

4. Kwota, o której mowa w ust. 3 pkt 3, którą uznaje się za należną tej osobie fizycznej, 

nie może przekraczać kwoty wypłaty odsetek dokonanej lub zabezpieczonej na rzecz 

pośredniego odbiorcy pomniejszonej o część, która została przypisana osobie 

fizycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2. 

5. Przychodu (dochodu) z papierów wartościowych wyemitowanych po raz pierwszy 

przed dniem 1 lipca 2014 r. oraz zysku z umowy ubezpieczenia na życie zawartej po 

raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2014 r. nie uznaje się za wypłatę odsetek, o której 

mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b lub f. Papierów wartościowych wyemitowanych po raz 

pierwszy przed dniem 1 lipca 2014 r. nie uwzględnia się również do określenia 

udziału procentowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. e. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu 

opodatkowaniu, do celów ustalenia pośredniego odbiorcy, 

2) listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu 

opodatkowaniu, do celów ustalenia podmiotu wypłacającego, o którym mowa ust. 2 

– uwzględniając wymagania określone prawem Unii Europejskiej regulującym 

opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek. 
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Art. 44d. 

1. Podmiot wypłacający, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu 

jego roku podatkowego, jest obowiązany przesłać, sporządzoną według ustalonego 

wzoru, informację dotyczącą wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek: 

1) faktycznemu odbiorcy, któremu dokonuje wypłaty odsetek lub zabezpiecza wypłatę 

odsetek, i który ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub w państwie lub 

na terytorium zależnym lub terytorium stowarzyszonym Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którym 

Rzeczpospolita Polska jest związana umową w sprawie środków równoważnych do 

środków określonych w niniejszym rozdziale; 

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej urzędowi skarbowemu, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania 

osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. 

2. W przypadku gdy podmiot wypłacający nie posiada informacji w zakresie: 

1) kwoty przychodu (dochodu), o którym mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. b, kwoty 

odsetek lub przychodu (dochodu), o którym mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. c, oraz 

zysku, o którym mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. f  wskazuje całość wypłaconej lub 

uzyskanej kwoty; 

2) części przychodu (dochodu) uzyskanego z wypłat, o którym mowa w art. 44c ust. 1 

pkt 4 lit. d i e  wskazuje cały przychód (dochód); 

3) udziału aktywów zainwestowanych w wierzytelności, papiery wartościowe, akcje, 

udziały lub jednostki, o których mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. e  przyjmuje, że 

udział aktywów wynosi ponad 25%, a w przypadku gdy podmiot wypłacający nie 

jest w stanie określić kwoty przychodu uzyskanego przez faktycznego odbiorcę  

przyjmuje, że dochód odpowiada wpływom ze sprzedaży, spłaty lub umorzenia akcji, 

udziałów lub jednostek; 

4) części, w jakiej świadczenie wynikające z realizacji umowy ubezpieczenia na życie 

jest związane z wypłatą odsetek w rozumieniu art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. a–e  

przyjmuje, że część ta wynosi ponad 25%. 

3. Podmiot gospodarczy dokonujący wypłaty odsetek lub zabezpieczający wypłatę 

odsetek, na rzecz pośredniego odbiorcy mającego miejsce faktycznego zarządu w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

państwie lub na terytorium zależnym lub terytorium stowarzyszonym 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa 

Niderlandów, z którym Rzeczpospolita Polska jest związana umową w sprawie 

środków równoważnych do środków określonych w niniejszym rozdziale: 

1) sporządza, według ustalonego wzoru, informację obejmującą: 

a) nazwę i formę prawną pośredniego odbiorcy, 

b) miejsce faktycznego zarządu pośredniego odbiorcy, 

c) całkowitą kwotę wypłat odsetek wypłaconą lub zabezpieczoną na rzecz pośredniego 

odbiorcy, 
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d) datę ostatniej wypłaty odsetek; 

2) przesyła informację, o której mowa w pkt 1, w terminie do końca miesiąca 

następującego po zakończeniu jego roku podatkowego: 

a) pośredniemu odbiorcy, 

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej urzędowi skarbowemu, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania 

osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. 

4. Obowiązek sporządzenia i przesłania informacji, o której mowa w ust. 1, dotyczy 

również pośredniego odbiorcy, mającego miejsce faktycznego zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a jeżeli pośredni odbiorca jest przedsięwzięciem – osoby 

fizycznej lub osoby prawnej określonej w art. 44c ust. 1 pkt 7 lit. b. Przepisy ust. 1 i 2 

stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 44c ust. 3 pkt 3, pośredni odbiorca przez okres 

10 lat, ale nie dłużej niż do dnia wypłaty odsetek faktycznemu odbiorcy, przekazuje 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej urzędowi, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2, informację, o której mowa w ust. 1, za rok podatkowy, w którym otrzymał 

wypłatę odsetek lub w którym zabezpieczono wypłatę odsetek.  

6. Okres, o którym mowa w ust. 5, liczony jest od późniejszego z dni: 

1) dnia ostatniej wypłaty odsetek otrzymanej lub zabezpieczonej przez pośredniego 

odbiorcę; 

2) ostatniego dnia, w którym osoba fizyczna, o której mowa w art. 44c ust. 3 pkt 3, 

uzyskała prawo do aktywów skutkujących taką wypłatą odsetek lub do innych 

aktywów stanowiących wypłatę odsetek. 

7. Pośredni odbiorca przesyła, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

urzędowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informację o zmianie swojego miejsca 

faktycznego zarządu w terminie 14 dni od dnia tej zmiany. 

8. Podmiot wypłacający i pośredni odbiorca ustalają wartość procentową, o której 

mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. e, na podstawie polityki inwestycyjnej lub strategii i 

celów inwestycyjnych, określonych w dokumentach regulujących funkcjonowanie 

wymienionych w tym przepisie podmiotów, a w przypadku braku takiej polityki lub 

strategii i celów inwestycyjnych – na podstawie rzeczywistej struktury aktywów. 

Rzeczywista struktura aktywów odpowiada średniej z wartości aktywów na 

początku  okresu sprawozdawczego lub w dniu pierwszego półrocznego 

sprawozdania oraz na końcu ostatniego okresu sprawozdawczego przed dniem 

dokonania lub zabezpieczenia wypłaty odsetek na rzecz faktycznego odbiorcy przez 

podmiot wypłacający lub pośredniego odbiorcę. W przypadku nowo powstałych 

podmiotów rzeczywista struktura aktywów odpowiada średniej z wartości aktywów 

w dniu rozpoczęcia działalności i w dniu pierwszej oceny aktywów, zgodnie z 

dokumentami regulującymi funkcjonowanie tych podmiotów. Struktura aktywów 

określana jest zgodnie z przepisami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym 
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podmiot jest zarejestrowany lub którego prawo reguluje zasady jego 

funkcjonowania. 

9. Przepisy art. 42 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, z uwzględnieniem wymagań 

określonych przez Komisję Europejską dotyczących wspólnych formatów i 

praktycznych procedur niezbędnych do celów elektronicznej wymiany tych 

informacji, wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania tych informacji oraz 

terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia jednolitego i poprawnego 

przekazywania tych informacji przez podmiot wypłacający, pośredniego odbiorcę 

oraz podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 3. 

Art. 44e. 

1. Sporządzając informację, o której mowa w art. 44d ust. 1, podmiot wypłacający: 

1) ustala tożsamość faktycznego odbiorcy w zakresie: 

a) imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty i miejsca urodzenia – na podstawie 

przedstawionego przez niego paszportu lub urzędowego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, a w przypadku gdy dane te nie są zawarte w 

wymienionych dokumentach – na podstawie innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, 

b) numeru identyfikacji podatkowej lub jego odpowiednika, nadanego przez państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, w którym faktyczny odbiorca ma miejsce 

zamieszkania dla celów podatkowych – na podstawie urzędowych dokumentów 

zawierających ten numer lub jego odpowiednik; 

2) przyjmuje, że faktyczny odbiorca ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, 

w państwie lub na terytorium wskazanym w przedstawionym przez niego 

certyfikacie rezydencji, wydanym w okresie 3 lat poprzedzających dzień wypłaty 

odsetek lub dzień, w którym wypłata odsetek przysługiwała faktycznemu odbiorcy, o 

którym mowa w art. 44c ust. 3, pod warunkiem że okres ważności certyfikatu 

obejmuje odpowiednio dzień wypłaty odsetek lub dzień, w którym wypłata odsetek 

przysługiwała faktycznemu odbiorcy, a w razie nieprzedstawienia takiego 

certyfikatu – w państwie lub na terytorium, w którym ma on miejsce stałego 

zamieszkania; 

3) ustala miejsce stałego zamieszkania, o którym mowa w pkt 2,  na podstawie 

adresu zamieszkania ustalonego zgodnie z pkt 1 lit a, a w przypadku faktycznego 

odbiorcy przedstawiającego paszport lub inny urzędowy dokument potwierdzający 

tożsamość wydany przez organy państwa lub terytorium, o których mowa w art. 44d 

ust. 1 pkt 1, który deklaruje, że ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w 

innym państwie lub na innym terytorium, niż określone w art. 44d ust. 1 pkt 1 – na 

podstawie: 

a) przedstawionego przez niego certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwy organ 

podatkowy zadeklarowanego państwa lub terytorium w okresie 3 lat, o którym 

mowa w pkt 2, a jeżeli faktyczny odbiorca nie przedstawi certyfikatu rezydencji, 
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podmiot wypłacający uznaje, że państwem lub terytorium, w którym faktyczny 

odbiorca ma miejsce stałego zamieszkania jest państwo lub terytorium, które wydało 

paszport lub inny urzędowy dokument potwierdzający tożsamość, 

b) urzędowej dokumentacji, wskazującej miejsce zamieszkania dla celów podatkowych 

faktycznego odbiorcy, w związku z jego statusem dyplomatycznym lub innymi 

przywilejami ustalonymi zgodnie z prawem międzynarodowym, w innym państwie 

niż państwo, w którym ma miejsce stałego zamieszkania – jeżeli podmiot 

wypłacający dysponuje taką dokumentacją. 

2. W odniesieniu do wypłat odsetek dokonanych lub zabezpieczonych na podstawie 

umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2004 r., podmiot wypłacający może ustalić, 

na podstawie posiadanych informacji, tożsamość faktycznego odbiorcy tylko w 

zakresie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. 

3. W odniesieniu do wypłat odsetek dokonanych lub zabezpieczonych na podstawie 

umów zawartych w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., a w 

przypadku braku umów – do wypłat odsetek dokonanych lub zabezpieczonych w 

okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., podmiot wypłacający 

ustala datę i miejsce urodzenia faktycznego odbiorcy wyłącznie w przypadku, gdy 

nie jest dostępny numer identyfikacji podatkowej lub jego odpowiednik. 

4. Jeżeli podmiot wypłacający ma uzasadnione wątpliwości, czy osoba fizyczna, której 

dokonuje wypłaty odsetek lub dla której wypłata odsetek jest zabezpieczona, jest 

faktycznym odbiorcą oraz gdy nie ma do niej zastosowania art. 44c ust. 1 pkt 2 lit. a–

c, podejmuje czynności w celu ustalenia tożsamości faktycznego odbiorcy zgodnie z 

ust. 1. Jeżeli podmiot wypłacający nie jest w stanie ustalić tożsamości faktycznego 

odbiorcy, traktuje osobę fizyczną, której dokonuje wypłaty odsetek lub dla której 

wypłata odsetek jest zabezpieczona, jako faktycznego odbiorcę. 

5. Podmiot gospodarczy będący instytucją obowiązaną, o której mowa w art. 44c ust. 2: 

1) ustala formę prawną podmiotu lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 44c ust. 2 

pkt 1, oraz miejsce jego siedziby lub miejsce faktycznego zarządu – na podstawie 

danych ujawnionych przez osobę fizyczną działającą w imieniu tego podmiotu lub 

przedsięwzięcia, chyba że ten podmiot gospodarczy posiada wiarygodne informacje 

wskazujące na to, że dane ujawnione są nieprawdziwe lub niekompletne; 

2) w przypadku gdy podmiot lub przedsięwzięcie, umieszczone na liście, o której mowa 

w art. 44c ust. 6 pkt 2, twierdzą, że podlegają faktycznemu opodatkowaniu, ten 

podmiot gospodarczy ustala okoliczność faktycznego opodatkowania – na podstawie 

ogólnie uznanych faktów lub dokumentów urzędowych przedstawionych przez ten 

podmiot lub przedsięwzięcie, lub tych dokumentów dostępnych w wyniku 

zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów zgodnie z 

przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; w 

ten sam sposób podmiot gospodarczy będący instytucją obowiązaną ustala, czy inne 

podmioty lub przedsięwzięcia, o których mowa w art. 44c ust. 2 pkt 1, podlegają 

faktycznemu opodatkowaniu. 
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6. Jeżeli podmiot gospodarczy dokonuje lub zabezpiecza wypłatę odsetek na rzecz 

podmiotu lub przedsięwzięcia, umieszczonego na liście, o której mowa w art. 44c ust. 

6 pkt 1, które twierdzą, że podlegają faktycznemu opodatkowaniu albo na rzecz 

innego podmiotu lub przedsięwzięcia, ten podmiot gospodarczy ustala okoliczność 

faktycznego opodatkowania – na potrzeby art. 44c ust. 1 pkt 3 – na podstawie 

ogólnie uznanych faktów lub dokumentów urzędowych przedstawionych przez 

podmiot lub przedsięwzięcie, lub tych dokumentów dostępnych w wyniku 

zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów zgodnie z 

przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.> 

 

Art. 45. 

1. 
(275)

 Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego 

wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w 

terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem 

ust. 1aa, 7 i 8. 

1a. W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym 

odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku 

podatkowym dochodu (poniesionej straty) z: 

1)   kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b; 

2)   pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, 

opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c; 

3)   odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach 

określonych w art. 30e. 

1aa. 
(276)

 Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki 

kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f, są obowiązani składać urzędom 

skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z 

zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w 

art. 30f ust. 7, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i 

w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż 

jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej 

z tych spółek. 

1b. 
(277)

 Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1-1aa, jest urząd skarbowy, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a gdy 

zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - urząd 

skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 

ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania, z 

zastrzeżeniem ust. 1c. 

1c. 
(278)

 W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędem skarbowym, o 

którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje 

zadania. 
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2. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników wymienionych w art. 37. 

3. Zeznaniami, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 2, nie obejmuje się dochodów 

opodatkowanych zgodnie z art. 29-30a, z zastrzeżeniem ust. 3c. 

3a. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy 

obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości 

lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał 

ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. 

3b. W zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek 

dochodowy, o którym mowa w art. 29-30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez 

płatnika. 

3c. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, są obowiązani wykazać kwoty dochodów 

(przychodów) określonych w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, od których podatek został 

pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w ust. 1 lub 

1a. 

4. W terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić: 

1)   różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a 

sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez 

płatników; 

2)   należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1; 

3)   należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, albo 

różnicę pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 

1a pkt 2, a sumą należnych za dany rok zaliczek; 

4)   należny podatek wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 3. 

5. 
(279)

 Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania 

finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w terminie 

złożenia zeznania. 

5a. Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji 

podatkowej, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody 

ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania 

sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej. 

5b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 5a, w celu usprawnienia weryfikacji 

stosowania metody określonej w decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania 

metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, uwzględniający w 

szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej 

przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w 

transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz okres stosowania metody. 

(5c. – 5g. uchylony). 

6. Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów 

podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy lub 

właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość 

podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, właściwy 
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organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję określającą 

wysokość zobowiązania w podatku dochodowym. 

7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł przychodów 

położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za 

pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku 

lub osiągnęli dochody określone w art. 30b, i zamierzają opuścić terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani złożyć 

zeznania, o których mowa w ust. 1 i 1a, za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 7a. 

7a. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, którzy wybrali sposób opodatkowania 

określony w art. 6 ust. 3a, 4a lub w art. 29 ust. 4, składają zeznanie podatkowe w terminie 

określonym w ust. 1. Do zeznania podatkowego podatnicy dołączają certyfikat rezydencji 

dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. 

8. Podatnicy, o których mowa w art. 44 ust. 3d, są obowiązani w ciągu trzech miesięcy po 

przekroczeniu okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania 

stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania dochodów, złożyć zeznanie o wysokości 

dochodów z pracy uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy i wpłacić należny 

podatek. Jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, są obowiązani złożyć zeznanie podatkowe przed 

opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

<9. Podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich 

przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w 

roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro, dołączają do rocznego zeznania 

podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z 

podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami 

powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest 

bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, 

siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję 

podatkową. 

10. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 9, przelicza się na walutę polską 

po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w 

ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za 

który jest składane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 9. 

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór uproszczonego sprawozdania, o którym mowa w ust. 9, uwzględniając 

informacje dotyczące podmiotów powiązanych, rodzaju powiązań z tymi 

podmiotami, rodzaju i przedmiotu transakcji lub innych zdarzeń, zachodzących 

pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności 

dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą 

konkurencję podatkową, a także kierując się potrzebą ułatwienia podatnikom 

poprawnego sporządzenia tego sprawozdania.> 
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USTAWA ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) 

 

Art. 9a. 

[1. 
(12)

 Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą 

prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z 

podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub 

transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji 

dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą 

konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, 

umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze 

stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na 

terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do 

sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej: 

1)   określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji 

(uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko); 

2)   określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i 

termin zapłaty; 

3)   metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji; 

4)   określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na 

wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot; 

5)  
(13)

 wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu 

transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględnione te inne 

czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy 

wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze - w szczególności 

przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w 

zysku oraz uczestnictwa w stratach; 

6)   określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji 

korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń 

(w tym usług) o charakterze niematerialnym.] 

<1. Podatnicy: 

1) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone 

na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku 

poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro: 

a) dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w 

rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu 

(straty), lub 

b) ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których 

warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu 

art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty) 
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– lub 

2) dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności wynikających z 

transakcji lub innego zdarzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. b, na rzecz podmiotu 

mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju 

stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, 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”.> 

<1a. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia 

dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku 

podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez 

względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do 

sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w 

rozumieniu przepisów o rachunkowości. 

1b. Podatnicy rozpoczynający działalność, dokonujący w roku podatkowym transakcji 

lub ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji 

podatkowej w roku rozpoczęcia prowadzenia tej działalności, począwszy od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych 

przekroczyły równowartość 2 000 000 euro.  

1c. Za podatnika rozpoczynającego działalność nie uważa się podatnika, który został 

utworzony: 

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo 

2) w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo 

3) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu 

uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego 

przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 

co najmniej 10 000 euro, z tym że wartość tych składników oblicza się stosując 

odpowiednio art. 14. 

1d. Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu 

(straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne 
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zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym 

równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w 

rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy 

przekroczyły równowartość: 

1) 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro – za takie 

transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego 

rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą 

równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro 

przychodu powyżej 2 000 000 euro; 

2) 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro – za takie 

transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego 

rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą 

równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 

euro przychodu powyżej 20 000 000 euro; 

3) 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub 

inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza 

kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro. 

1e. Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu 

(straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się również zawartą w 

roku podatkowym: 

1) umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez 

wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro lub 

2) umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w 

której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w 

przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień 

zawarcia umowy, przekracza równowartość 50 000 euro. 

1f. W przypadku podatników uzyskujących przychody z udziału w spółce niebędącej 

osobą prawną, jeżeli spółka niebędąca osobą prawną dokonuje transakcji lub innych 

zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, spełnienie warunku prowadzenia ksiąg 

rachunkowych i limit przychodów lub kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala 

się dla tej spółki. 

1g. W przypadku, o którym mowa w ust. 1f, dokumentacja podatkowa może zostać 

sporządzona przez wyznaczonego wspólnika mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyznaczenie wspólnika nie 

zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzedłożenie wymaganej 

dokumentacji podatkowej.> 

[2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję lub transakcje między 

podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z 

umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w 

roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość: 

1)   100.000 EURO - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, 

określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo 
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2)   30.000 EURO - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości 

niematerialnych i prawnych, albo 

3)   50.000 EURO - w pozostałych przypadkach. 

2a. 
(14)

 W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną obowiązek, o którym mowa w 

ust. 1, obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników 

wkładów przekracza równowartość 50 000 euro. W przypadku umowy wspólnego 

przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości 

wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w 

umowie tej wartości - do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie 

realizowanego przedsięwzięcia.] 

<2b. Dokumentacja podatkowa obejmuje: 

1) opis transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w tym umów 

zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy 

podatnikiem, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółką niebędącą osobą 

prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający: 

a) wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń, 

b) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych 

zdarzeń, 

c) dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te 

zdarzenia, 

d) opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych 

przez podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółkę niebędącą osobą 

prawną, i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów 

bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk, 

e) wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z 

uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych 

transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń 

wpływających na dochód (stratę) podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 

1f – również pozostałych wspólników spółki niebędącej osobą prawną; 

2) w przypadku podatników: 

a) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone 

na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku 

poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro albo 

b) posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub 

koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone 

na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku 

obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10 000 000 euro 

– poza opisem, o którym mowa w pkt 1, także opis analizy danych podmiotów 

niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za 

porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach, o 

których mowa w ust. 1, zwanej dalej „analizą danych porównawczych”, 
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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. 

2c. Analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o 

podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

jeżeli dane są dla podatnika dostępne. W przypadku braku danych do 

przeprowadzenia analizy danych porównawczych, podatnik załącza do 

dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, 

ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą 

niezależne podmioty. 

2d. Dokumentacja podatkowa powinna również zawierać informacje o grupie 

podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik lub w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1f – spółka niebędąca osobą prawną, w której podatnik 

uzyskuje przychody z udziału, jeżeli przychody tego podatnika albo tej spółki lub 

koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w przypadku 

podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w przypadku spółki niebędącej 

osobą prawną w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości, równowartość 20 000 000 euro. Informacje te obejmują w 

szczególności: 



- 41 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1) wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów 

powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego zeznania podatkowego; 

2) strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych; 

3) opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) 

stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych; 

4) opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów 

powiązanych; 

5) opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności 

przez grupę podmiotów powiązanych istotnych wartości niematerialnych; 

6) opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem 

skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę podmiotów 

powiązanych; 

7) opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych 

porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi 

państw innych niż Rzeczpospolita Polska, w tym jednostronnych uprzednich 

porozumień cenowych. 

2e. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku transakcji 

objętych decyzją w sprawie uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody 

ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi, w okresie, którego 

ta decyzja dotyczy, obejmuje informacje, o których mowa w ust. 2b pkt 1 lit b, d i e. 

2f. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, dokumentację 

podatkową w zakresie elementów wymienionych w ust. 2b sporządza się nie później 

niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania 

podatkowego, z tym że opis, o którym mowa w ust. 2b pkt 3, sporządza się w 

terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podatnika lub 

spółki niebędącej osobą prawną. 

2g. Dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku 

podatkowym transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlega 

okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy, przed 

dniem upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego za kolejne 

lata, w zakresie zawartych w niej informacji, z zastrzeżeniem ust. 2h.  

2h. Dokumentacja podatkowa obejmująca elementy wymienione w ust. 2b pkt 2 podlega 

w tym zakresie aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana warunków 

ekonomicznych w stopniu znacznie wpływającym na analizę danych porównawczych 

uzasadnia dokonanie przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany. 

2i. Informacje, o których mowa w ust. 2d, dołącza się do dokumentacji podatkowej w 

terminie do dnia złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w ust. 2d pkt 1.> 

[3. Obowiązek sporządzenia dokumentacji, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również 

transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji 

dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą 

konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy 
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lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku 

podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20.000 EURO. 

3a. 
(15)

 W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli jedną ze stron umowy jest 

podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju 

stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, 

obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów 

przekracza równowartość 20 000 euro. W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia 

lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego 

przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej 

wartości - do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego 

przedsięwzięcia.] 

3b. 
(16)

 Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do transakcji między grupą 

producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych 

ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), a jej członkami, dotyczących: 

1)   odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów 

wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy; 

2)   odpłatnego zbycia przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów 

wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których 

mowa w pkt 1, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją. 

3c. 
(17)

 Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do transakcji między 

wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją 

producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 

2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego 

oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz 

z 2012 r. poz. 243 i 1258), a jej członkami, dotyczących: 

1)   odpłatnego zbycia na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produktów 

wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji; 

2)   odpłatnego zbycia przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków, towarów 

wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których 

mowa w pkt 1, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją. 

<3d. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku podatników, o 

których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, nie ma zastosowania do transakcji, w których 

cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z przepisów 

ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.> 

[4. 
(18)

 Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy są 

obowiązani do przedłożenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1-3a, w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia żądania tej dokumentacji przez te organy.] 

<4. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy, o 

których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, są obowiązani do przedłożenia dokumentacji 

podatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.> 
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<4a. Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może wystąpić do podatnika z 

żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub 

innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów określonych w ust. 1d lub 

1e, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo 

zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji 

podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności świadczące o 

prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik 

jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej, w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.> 

[5. 
(19)

 Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 2, 2a, 3 i 3a, przelicza się na 

walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, 

obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w 

którym została zawarta transakcja (umowa) objęta obowiązkiem, o którym mowa w ust. 

1.] 

<5. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1, 1b, 1d, 1e, 2b i 2d, przelicza się 

na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, 

obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok 

podatkowy, którego dotyczy dokumentacja podatkowa.> 

5a. 
(20)

 Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w art. 3 ust. 

2, prowadzących działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, w tym także w zakresie transakcji pomiędzy tymi podatnikami a ich 

zagranicznym zakładem położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przypisanych do tego zagranicznego zakładu. 

5b. 
(21)

 Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w art. 3 ust. 

1, prowadzących działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie transakcji pomiędzy tymi podatnikami a ich 

zagranicznym zakładem, przypisanych do tego zagranicznego zakładu. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wykaz krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Sporządzając 

wykaz krajów i terytoriów, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia 

w szczególności treść ustaleń w tym zakresie podjętych przez Organizację Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

<7. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, są obowiązani składać urzędom 

skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu 

terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, z tym że 

oświadczenie to nie dotyczy informacji, o których mowa w ust. 2d. W przypadku 

podatników, o których mowa w ust. 5a, oświadczenie może podpisać osoba 

upoważniona do reprezentowania zakładu zagranicznego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres informacji, wymienionych w ust. 2b i 2d, w celu ułatwienia 

podatnikom sporządzenia poprawnej dokumentacji podatkowej, uwzględniając 
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wytyczne OECD w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych 

i administracji podatkowych.> 

 

Art. 11. 

 1. 
(24)

 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. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, określa się w drodze oszacowania, stosując następujące 

metody: 

1)   porównywalnej ceny niekontrolowanej; 

2)   ceny odprzedaży; 

3)   rozsądnej marży ("koszt plus"). 

3. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod wymienionych w ust. 2, stosuje się metody 

zysku transakcyjnego. 

3a. W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów 

Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody 

ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, w zakresie określonym w 

tej decyzji stosuje się metodę w niej wskazaną. 

4. 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)  
(25)

 ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w 



- 45 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych 

podmiotów. 

4a. 
(26)

 W przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem mającym 

miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w 

rozporządzeniu, o którym mowa w art. 9a ust. 6, a warunki ustalone w takiej transakcji 

odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku 

tego podatnik nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody w zaniżonej wysokości - 

dochody podatnika określa się w drodze oszacowania, stosując metody wskazane w ust. 2 

i 3, albo stosuje się odpowiednio art. 14. 

5. Przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających 

ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami 

pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz 

jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych 

podmiotach. 

[5a. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza 

sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego 

podmiotu udział nie mniejszy niż 5%.] 

<5a. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, 

oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w 

kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%.> 

5b. Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego 

podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego 

podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego 

podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu 

w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego 

przyjmuje się wartość niższą. 

6. Przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 5, rozumie się małżeństwo oraz 

pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

8. 
(27)

 Przepisy ust. 4 nie mają zastosowania: 

1)   w przypadku świadczeń między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową; 

2)   w przypadku transakcji między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym 

mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i 

ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, a jej członkami, dotyczących odpłatnego 

zbycia na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów 

wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy; 

3)   w przypadku transakcji między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw 

lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie 

ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, 

rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, a ich 

członkami, dotyczących odpłatnego zbycia na rzecz takiej grupy lub takiej organizacji 
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produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej 

grupy lub organizacji. 

8a. 
(28)

 (uchylony). 

8b. Jeżeli dochody podatnika będącego podmiotem krajowym zostaną przez administrację 

podatkową innego państwa uznane za dochody powiązanego z podatnikiem podmiotu 

zagranicznego i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu 

zagranicznego, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dokonuje się korekty 

dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym, jeżeli przepisy właściwych umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, taką korektę przewidują. 

8c. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 8b, służy określeniu dochodów podatnika 

będącego podmiotem krajowym, jakie byłyby przez ten podmiot uzyskane, gdyby 

warunki handlowe lub finansowe ustalone z podmiotem zagranicznym, o którym mowa w 

ust. 8b, odpowiadały warunkom, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami 

niezależnymi. 

8d. 
(29)

 Przepisy ust. 1-3a, 8b i 8c stosuje się odpowiednio przy określaniu dochodu podatnika, 

o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzącego działalność przez położony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, lub podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 

1, prowadzącego działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie dochodów podlegających przypisaniu do tego 

zagranicznego zakładu. 

8e. 
(30)

 Przepisy ust. 8b i 8c stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których: 

1)   organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określił dochody podatnika w związku z 

ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których 

mowa w ust. 1, lub 

2)   podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej skorzystał z uprawnienia do skorygowania 

zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w przypadku 

ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub narzuceniem 

pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa w ust. 1, lub 

3)   podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, 

zgodnie z art. 14c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 

r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.), w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości 

w związku z ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o 

których mowa w ust. 1. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób i tryb określania dochodów w drodze oszacowania oraz sposób i tryb 

eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw 

powiązanych, uwzględniając w szczególności wytyczne Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju, a także postanowienia Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w 

sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków 

przedsiębiorstw powiązanych
(31)

 oraz Kodeksu postępowania wspierającego skuteczne 

wykonanie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku 
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korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz. Urz. UE C 176 z 28.07.2006, str. 8-

12). 

Art. 19. 

 1. 
(114)

 Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, wynosi 19% podstawy 

opodatkowania. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

[4. Jeżeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą, na podstawie art. 11, 

dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana 

przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 9a, a podatnik 

nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej - 

różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy 

opodatkowuje się stawką 50%.] 

<4. Jeżeli organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi, na podstawie art. 11, 

dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż 

zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji lub ujęciem 

innych zdarzeń, o których mowa w art. 9a, a podatnik nie przedłoży tym organom 

dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem zadeklarowanym przez 

podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%.> 

 

<Art. 22c. 

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

1) osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub 

dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności, których 

głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku 

dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4, a uzyskanie tego 

zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania 

tych dochodów (przychodów), oraz 

2) czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru. 

2. Dla celów ust. 1 uznaje się, że umowa lub inna czynność prawna nie ma rzeczywistego 

charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn 

ekonomicznych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w drodze czynności, o 

których mowa w ust. 1, przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki 

wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga przychód (dochód), wypłacany następnie 

w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych.> 

Art. 26. 

1. 
(119)

 Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek 
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dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-

1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod 

warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych 

uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 

1a. Zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się, jeżeli 

podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1, korzystający ze zwolnienia w związku z 

przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, 

złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że 

przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach 

osób prawnych - na cele wymienione w tym przepisie. 

1b. 
(120)

 Jeżeli przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3, są uzyskiwane od 

zleceniodawców zagranicznych, zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi 

handlowej są obowiązane przed wyjściem statku z portu polskiego wpłacić na rachunek 

urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy według siedziby Morskiej Agencji 

naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, należny podatek obliczony od 

przychodu z tytułu wywozu ładunku i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie 

polskim. Dowód wpłaty podatku zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi 

handlowej jest obowiązane przekazać właściwej miejscowo Morskiej Agencji. Jeżeli 

jednak przed wyjściem statku z portu polskiego nie jest możliwe ustalenie wysokości 

przychodu za wywóz ładunków i pasażerów, zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej 

żeglugi handlowej jest obowiązane wpłacić zaliczkę na podatek od przewidywanego 

przychodu, a następnie w ciągu 60 dni od dnia wyjścia z portu wpłacić różnicę między 

kwotą należnego podatku a kwotą wpłaconej zaliczki. 

1c. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują 

wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w 

związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 

ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem 

udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 

pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: 

1)   jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, 

lub 

2)   istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ 

administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo 

przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest 

położony. 

1d. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące 

przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, 

prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, nie pobierają zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat pod 
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warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 

prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, oraz uzyskania 

pisemnego oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu; 

przepis ust. 3d stosuje się odpowiednio. 

1e. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1d, powinno zawierać dane identyfikujące 

podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji 

podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika. 

1f. W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, 

wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, 

lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia 

wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem 

uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione 

zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 

pkt 4. 

1g. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące 

przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 na rzecz podmiotów wymienionych w art. 

6 ust. 1 pkt 10a i 11a, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod 

warunkiem: 

1)   udokumentowania przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, jego 

miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem 

rezydencji, oraz 

2)   złożenia przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, pisemnego 

oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika należności 

oraz spełnia on warunki, o których mowa w tych przepisach. 

1h. Ocena warunków określonych w ust. 1g dokonywana jest niezależnie od warunku 

istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowej między Rzecząpospolitą 

Polską a państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym 

podmiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ma siedzibę. 

1i. 
(121)

 Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane 

certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze 

podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego 

wydania. 

1j. 
(122)

 Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, o którym mowa w 

ust. 1i, miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik jest 

obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby dla celów 

podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Przepis ust. 1i stosuje się odpowiednio. 
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1k. 
(123)

 Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1j, odpowiedzialność za 

niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej 

ponosi podatnik. 

1l. 
(124)

 Jeżeli z dokumentu posiadanego przez płatnika, w szczególności faktury lub umowy, 

wynika, że miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w okresie 

dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a podatnik nie dopełnił obowiązku, o 

którym mowa w ust. 1j, przepisy ust. 1i i 1k nie mają zastosowania od dnia, w którym 

płatnik uzyskał ten dokument. 

2. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach 

funduszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 1, pobierają podatek w terminie 

14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu 

o podwyższeniu kapitału zakładowego, a w przypadku braku wymogu rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego - od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie 

uchwały o podwyższeniu tego kapitału, a w spółdzielniach - od dnia podjęcia przez walne 

zgromadzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego. W tym przypadku 

podatnikom nie przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 

1a. 

2a. W przypadku gdy wypłata należności z tytułu określonego w art. 21 ust. 1 lub w art. 22 

ust. 1 dokonywana jest na rzecz 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, 

podatek, o którym mowa w ust. 1, płatnik pobiera w wysokości wynikającej z art. 21 ust. 

1 albo art. 22 ust. 1 od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez 

niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku 

zbiorczego. W tym przypadku przepisów ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b-3d nie stosuje się 

w zakresie dotyczącym podatników, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona. 

2b. 
(125)

 W przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a do poboru podatku są obowiązane 

podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należność jest 

wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do 

dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

2c. 
(126)

 W przypadku wypłat należności z tytułu: 

1)   odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych 

albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 

3 ust. 2, 

2)   dywidend oraz dochodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 uzyskanych z 

papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na 

rachunkach zbiorczych 

–   obowiązek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki 

papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za 

pośrednictwem tych podmiotów. 

2d. 
(127)

 Płatnicy, o których mowa w ust. 2c, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w 

dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych 
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lub posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z 

właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku 

zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 

podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 

Przepisy ust. 1c-1l stosuje się odpowiednio. 

3. 
(128)

 Płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b i 2d pobrano 

podatek, 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 rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje 

swoje zadania. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w: 

1)   art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku, 

2)   art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i 

pobranym podatku 

-   sporządzone według ustalonego wzoru. 

Obowiązek przesłania tych informacji podatnikom oraz urzędowi skarbowemu nie powstaje 

w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze. 

3a. Płatnicy są obowiązani przesłać informację, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie 

przekazania kwoty pobranego podatku, a informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w 

terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym 

dokonano wypłat, o których mowa w ust. 1, również wówczas, gdy płatnik w roku 

podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b. 

<3aa. W informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie wykazuje się przychodów 

(dochodów) wymienionych w art. 44c ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, dla których sporządza się informację, o której mowa w art. 44d ust. 

3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.> 

3b. 
(129)

 Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, płatnik, w terminie 14 

dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania 

podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik właściwy w 

sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, informacji, o 

której mowa w ust. 3 pkt 2. 

3c. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 3a, płatnik przekazuje informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w 

terminie do dnia zaprzestania działalności. 

3d. Informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, 

które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 

1, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są 

obowiązane do poboru podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje się odpowiednio. 
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4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani, bez wezwania, wpłacić należny 

zryczałtowany podatek na rachunek urzędu skarbowego określonego w ust. 3, jeżeli 

dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób 

prawnych, od których płatnik nie pobrał podatku w związku z oświadczeniem, o którym 

mowa w ust. 1a, zostały wydatkowane na inne cele niż wymienione w art. 17 ust. 1. 

5. Podatek, o którym mowa w ust. 4, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dokonano tego wydatku. 

6. 
(130)

 W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, 

nowo zawiązana lub 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 rachunek urzędu 

skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Podatnik jest obowiązany 

przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty 

podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, 

sporządzoną według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania informacji o wpłaconym 

podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze. 

7. 
(131)

 Wypłata, o której mowa w ust. 1, 1c, 1d i 2c oznacza wykonanie zobowiązania w 

jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek. 

8. 
(132)

 Informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, o której mowa w ust. 3 pkt 2 

oraz ust. 3b-3d, przesyła się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

 

Art. 27. 

 1. 
(134)

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

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. 
(135)

 Zeznanie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

2. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu 

skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania 
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sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej 

sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, 

których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z 

obowiązku badania. 

2a. 
(136)

 Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągający dochody z działalności 

prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a, 

są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, 

o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku 

podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6, do końca dziewiątego miesiąca 

następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik 

osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne 

zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek. 

3. Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji 

podatkowej, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody 

ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania 

sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania 

metody określonej w decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody 

ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, uwzględniający w 

szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej 

przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w 

transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz okres stosowania metody. 

<5. Podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich 

przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w 

roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro, dołączają do zeznania 

podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z 

podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami 

powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest 

bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, 

siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję 

podatkową. 

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

1) spełniają kryteria jednostki dominującej oraz nie spełniają kryteriów jednostki 

zależnej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, 

2) są jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości, 

3) posiadają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny lub jedną 

lub więcej jednostek zależnych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, 
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4) których skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, przekroczyły w 

poprzednim roku podatkowym równowartość 750 000 000 euro 

– przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie o wysokości dochodów i 

zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności, jednostek zależnych i 

zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej, w roku podatkowym, w 

terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, 

za który jest składane sprawozdanie. 

7. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 5 i 6, przelicza się na walutę 

polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym 

w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za 

który jest składane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 i 6. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór uproszczonego sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając 

informacje dotyczące podmiotów powiązanych, rodzaju powiązań z tymi 

podmiotami, rodzaju i przedmiotu transakcji lub innych zdarzeń, zachodzących 

pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności 

dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą 

konkurencję podatkową, a także kierując się potrzebą ułatwienia podatnikom 

poprawnego sporządzenia tego sprawozdania. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 6, sporządzanego w celu: 

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

2) wymiany informacji z właściwymi władzami państw obcych, 

3) ułatwienia podatnikom sporządzenia poprawnego sprawozdania 

– uwzględniający treść ustaleń w zakresie wzoru sprawozdania podjętych przez OECD 

dotyczących dokumentacji cen transakcyjnych.> 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 
(140)

  

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ART. 20 UST. 14 I 

ART. 22 UST. 6 USTAWY 

  

Lp. Państwo Zakres podmiotowy 

1 2 3 

 

poz. 1-26 oraz 28  

pominięto 

 

 

[27 Rumunia 

Spółki utworzone według prawa rumuńskiego, określane 

jako: "societăţi pe acţiuni", "societăţi în comandită pe 

acţiuni", "societăţi cu răspundere limitată"] 
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<27 Rumunia 

Spółki prawa rumuńskiego, określane jako: 

„societăţi pe acţiuni”, „societăţi în comandită pe 

acţiuni”, „societăţi cu răspundere limitată”, 

„societăţi în nume colectiv”, „societăţi în comandită 

simplă> 

  

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. O ZASADACH EWIDENCJI I  IDENTYFIKACJI 

PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z późn. zm.) 

 

Art. 11. 

1. Podatnicy są obowiązani podawać identyfikator podatkowy na dokumentach związanych z 

wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, 

do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne. 

2. W sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności 

budżetowych podatnicy mają obowiązek podawać identyfikator podatkowy na żądanie: 

1)   organów administracji rządowej i samorządowej; 

2)   organów kontroli skarbowej; 

3)   przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli; 

4)   banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

5)   stron czynności cywilnoprawnych; 

6)   płatników oraz inkasentów podatków i niepodatkowych należności budżetowych. 

3. Płatnicy i inkasenci, o których mowa w ust. 2 pkt 6, są obowiązani żądać od podatników 

podania identyfikatora podatkowego i podawać go organom podatkowym na 

dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz 

niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy 

podatkowe lub celne. 

4. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 

oraz inne podmioty będące podatnikami na podstawie przepisów prawa polskiego oraz 

ratyfikowanych umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, w 

tym także mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd za granicą, w przypadku 

uzyskania numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń 

społecznych w innym państwie, są obowiązane podawać ten numer na żądanie: 

1)   organów podatkowych; 

2)   organów kontroli skarbowej i jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej; 

3)   płatników podatków; 

4)   organów i instytucji ubezpieczeń społecznych; 

5)   podmiotów określonych w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). 
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[5. Faktyczny odbiorca określony w art. 42c ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, mający numer identyfikacji podatkowej nadany 

w państwie miejsca zamieszkania innym niż Rzeczpospolita Polska, jest obowiązany 

podawać ten numer podmiotowi wypłacającemu określonemu w art. 42c ust. 2 tej ustawy. 

Podmiot wypłacający jest obowiązany żądać podania numeru identyfikacji podatkowej i 

przekazywać go naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla opodatkowania osób 

zagranicznych.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2015 r. poz. 

613, z późn. zm.) 

Art. 82. 

§ 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i 

przekazywania informacji: 

1)   na pisemne żądanie organu podatkowego - o zdarzeniach wynikających ze stosunków 

cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku 

podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek, z którymi 

zawarto umowę; 

2)   bez wezwania przez organ podatkowy - o umowach zawartych z nierezydentami w 

rozumieniu przepisów prawa dewizowego; 

3)   w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 

<§ 1a. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w § 1, 

zobowiązanych do sporządzenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z 

podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami 

powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest 

bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, 

siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję 

podatkową, na podstawie przepisów art. 45 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. 

zm.). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy podatników, o 

których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.> 

§ 2. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obowiązane do sporządzania i 

przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w formie 

dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym - odpowiednio od 1 do 15 dnia 

miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca - informacji o założonych i 

zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności 
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gospodarczej, w terminie do siódmego dnia następnego okresu sprawozdawczego. 

Obowiązek sporządzania i przekazywania informacji nie dotyczy rachunków bankowych 

założonych i zlikwidowanych w tym samym okresie sprawozdawczym. 

§ 2a. Jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na pisemne żądanie 

naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego obowiązane są do 

sporządzenia i przekazania informacji o składkach płatnika i ubezpieczonego. 

§ 2b. (uchylony) 

§ 2c. Informacje, o których mowa w § 2, minister właściwy do spraw finansów publicznych 

udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celnych, dyrektorom 

izb skarbowych, dyrektorom izb celnych oraz dyrektorom urzędów kontroli skarbowej. 

§ 3. Banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz inne instytucje finansowe, na 

pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub jego 

upoważnionego przedstawiciela, są obowiązane do udzielenia informacji w razie 

wystąpienia władz państw obcych - w zakresie i na zasadach określonych w rozdziale 2 

działu VIIa oraz wynikających z ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania i innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska. 

§ 4. Żądanie, o którym mowa w § 3, oznacza się klauzulą: "Tajemnica skarbowa", a jego 

przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje 

niejawne o klauzuli "zastrzeżone". 

§ 5. Organ podatkowy określa zakres żądanych informacji, o których mowa w § 1 pkt 1 i § 2a, 

oraz termin ich przekazania. 

§ 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   przypadki oraz zakres informacji, o których mowa w § 1 pkt 2, a także szczegółowe 

zasady, termin oraz tryb ich sporządzania i przekazywania, ze szczególnym 

uwzględnieniem powiązań kapitałowych oraz nadzorczych pomiędzy rezydentami i 

nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego oraz posiadania przez 

nierezydentów przedsiębiorstw, oddziałów i przedstawicielstw na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   organy administracji rządowej lub samorządowej obowiązane do przekazywania 

informacji podatkowych bez wezwania przez organ podatkowy, zakres tych informacji, a 

także tryb ich sporządzania oraz terminy przekazywania. 

§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych mając na uwadze usprawnienie 

przekazywania i przetwarzania informacji, o których mowa w § 2, określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   format i tryb przekazywania dokumentu elektronicznego, uwzględniając jego 

zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem; 

2)   wzór informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych oraz rachunkach 

w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, o których mowa w § 2, 

uwzględniając numer rachunku, datę jego założenia albo likwidacji, dane identyfikujące 

posiadacza rachunku, w tym nazwisko i imię lub nazwę posiadacza, miejsce zamieszkania 
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lub adres siedziby, rodzaj i numer identyfikatora posiadacza rachunku, kod kraju 

posiadacza rachunku, numer identyfikacji podatkowej. 

§ 8. Obowiązek określony w § 2 może być wykonany za pośrednictwem instytucji, o których 

mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 

r. poz. 128). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – KODEKS KARNY SKARBOWY (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 186, z późn. zm.) 

Art. 53. 

(§ 1. – § 30. Pominięto) 

§ 30a. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "podatnik" oznacza również podmiot 

zobowiązany do uiszczenia należności, o których mowa w § 26a. 

[§ 30b. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "pośredni odbiorca" ma znaczenie nadane w 

ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 

r. poz. 361, z późn. zm.).] 

<§ 30b. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: „podmiot wypłacający”, „podmiot 

gospodarczy” oraz „pośredni odbiorca” mają znaczenie nadane im w rozdziale 7a 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 361, z późn. zm.).> 

§ 30c. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "informacja podsumowująca" ma znaczenie 

nadane mu w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). 

(§ 30d. – § 41. pominięto) 

 

Art. 80. 

 § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej 

informacji podatkowej, 

podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. 

[§ 2. Płatnik, podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatnika lub pośredni odbiorca, 

który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi 

wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 

lub art. 42c ust. 1 powołanej ustawy,  

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.] 

<§ 2. Płatnik, podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatnika, podmiot 

wypłacający, podmiot gospodarczy lub pośredni odbiorca, który wbrew 

obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi 
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wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 

pkt 2 lub art. 44d ust. 1, 3, 5 lub 7 powołanej ustawy, 

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.> 

§ 3. Jeżeli informację określoną w § 1 lub 2 złożono nieprawdziwą, sprawca 

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. 

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-3 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 lipca 2015 r. O ZMIANIE USTAWY O SPORCIE ORAZ USTAWY O 

PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (Dz. U. poz. 1321) 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 

r. poz. 361, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1: 

1) pkt 10a otrzymuje brzmienie: 

„10a) wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej 

reprezentacji olimpijskiej 

i paraolimpijskiej oraz członka polskiej reprezentacji na igrzyska głuchych i światowe 

igrzyska Olimpiad Specjalnych;”; 

2) pkt 40a otrzymuje brzmienie: 

„40a) nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za 

uzyskanie wyników na 

igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich oraz nagrody wypłacane przez Polski Związek 

Sportu Niesłyszących 

za uzyskanie wyników na igrzyskach głuchych;”; 

[3) po pkt 40a dodaje się pkt 40b w brzmieniu: 

„40b) świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, przysługujące na podstawie art. 36 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 

1321);”.] 

<3) po pkt 40d dodaje się pkt 40e w brzmieniu: 

40e)  świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, przysługujące na 

podstawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 715 i 1321);”.”. 
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USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM 

ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. ...) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

(pkt 1- 79 pominięto)  

80) po dziale VI dodaje się dział VIa w brzmieniu: 

„DZIAŁ VIa 

Ewidencje i inne dokumentacje 

Art. 138a. 1. Podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję wyrobów 

akcyzowych. 

2. Operator logistyczny prowadzący skład podatkowy oprócz ewidencji, o której mowa w ust. 

1, prowadzi ewidencję wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi, innych niż stanowiące 

wyposażenie składu podatkowego. 

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności: 

1) ustalenie ilości, rodzajów oraz miejsca magazynowania w składzie podatkowym 

wyrobów akcyzowych: 

a) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

b) nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym: 

– wyrobów zwolnionych od akcyzy, w tym zwolnionych ze względu na ich 

przeznaczenie, 

– wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o 

których mowa w art. 89; 

2) ustalenie ilości i rodzajów wyrobów, od których została zapłacona akcyza; 

3) ustalenie ilości i rodzajów magazynowanych w jednym zbiorniku wyrobów 

energetycznych: 

a) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

b) od których została zapłacona akcyza, 

c) zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 

d) opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których 

mowa w art. 89; 

4) wyodrębnienie kwoty akcyzy, której pobór podlega zawieszeniu w związku z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, oraz kwoty akcyzy, która 

przypadałaby do zapłaty, gdyby wyroby nie były zwolnione od akcyzy; 

5) ustalenie ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego i 

wyprodukowanych w składzie podatkowym; 

6) ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także 

miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy; 

7) ustalenie właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy, oraz posiadania przez tego właściciela wymaganej koncesji zgodnie z przepisami 
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ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, lub wpisu do rejestru systemu 

zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach 

ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w 

sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, powinna umożliwiać ustalenie ilości oraz rodzajów 

magazynowanych w składzie podatkowym wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi, 

innych niż stanowiące wyposażenie składu podatkowego. 

Art. 138b. 1. Zarejestrowany wysyłający prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych 

wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności ustalenie ilości i 

rodzaju wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy przez zarejestrowanego wysyłającego oraz określenie kwoty akcyzy, której pobór 

podlega zawieszeniu w związku z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, oraz 

podmiotu, do którego są wysyłane wyroby akcyzowe. 

Art. 138c. 1. Ewidencję wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo 

prowadzą: 

1) zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca; 

2) podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w 

załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na 

potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju; 

3) podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w 

załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka 

zerowa. 

2. Przedstawiciel podatkowy prowadzi ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo 

wyrobów akcyzowych dostarczanych na terytorium kraju przez sprzedawcę, którego jest 

przedstawicielem. 

3. Ewidencje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny umożliwiać w szczególności: 

1) ustalenie ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo; 

2) określenie kwot akcyzy; 

3) ustalenie podmiotu, który wysłał wyroby akcyzowe, oraz podmiotu, na rzecz którego 

wyroby akcyzowe zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo; 

4) ustalenie posiadania przez podmiot, na rzecz którego wyroby akcyzowe zostały nabyte 

wewnątrzwspólnotowo, wymaganej koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne, lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o 

którym mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów 

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 

Art. 138d. 1. Do prowadzenia ksiąg kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nim 

i jego zużyciem obowiązani są: 

1) podmiot prowadzący skład podatkowy; 
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2) podmiot produkujący alkohol etylowy poza składem podatkowym na podstawie art. 47 

ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4–5; 

3) podmiot zużywający. 

2. Księgi kontroli, o których mowa w ust. 1, powinny umożliwiać w szczególności: 

1) ustalenie ilości alkoholu etylowego wytworzonego, przetworzonego, przerobionego na 

ocet, znajdującego się w magazynie, oczyszczonego, skażonego, rektyfikowanego, 

odwodnionego, rozlanego w opakowania jednostkowe oraz zniszczonego; 

2) określenie kwot akcyzy; 

3) ustalenie miejsca i daty wytworzenia alkoholu etylowego, jego przetworzenia, 

przerobienia na ocet, dokonania obrotu nim w magazynie, jego oczyszczenia, skażenia, 

rektyfikacji, odwodnienia, rozlania go w opakowania jednostkowe oraz zniszczenia. 

Art. 138e. 1. Podmiot prowadzący skład podatkowy i zarejestrowany wysyłający prowadzą 

ewidencję dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu wyrobów akcyzowych 

innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka 

zerowa. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać dane dotyczące dokumentów 

handlowych, w szczególności w zakresie podmiotów i wyrobów akcyzowych, których te 

dokumenty dotyczą. 

Art. 138f. 1. Ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie prowadzą: 

1) zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca; 

2) podmiot pośredniczący; 

3) podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów 

akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z 

wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe 

węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności ustalenie ilości i 

rodzaju wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca 

odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz uzyskanie informacji o dokumentach dostawy. 

Art. 138g. 1. Ewidencję suszu tytoniowego prowadzą: 

1) pośredniczący podmiot tytoniowy; 

2) osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, w 

przypadku gdy pośredniczącym podmiotem tytoniowym jest przedsiębiorca zagraniczny, o 

którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. b; 

3) podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20c, w 

przypadku gdy pośredniczącym podmiotem tytoniowym jest przedsiębiorca zagraniczny, o 

którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności: 

1) ustalenie ilości suszu tytoniowego: 

a) nabytego na terytorium kraju, 
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b) nabytego wewnątrzwspólnotowo, 

c) importowanego, 

d) sprzedanego na terytorium kraju, 

e) dostarczonego wewnątrzwspólnotowo, 

f) eksportowanego, 

g) zużytego przez pośredniczący podmiot tytoniowy, 

h) zniszczonego; 

2) ustalenie: 

a) podmiotu, od którego susz tytoniowy został nabyty lub importowany, 

b) podmiotu, któremu susz tytoniowy został sprzedany, 

c) podmiotu, do którego susz tytoniowy został dostarczony wewnątrzwspólnotowo lub 

wyeksportowany; 

3) ustalenie ilości i sposobu przetworzenia suszu tytoniowego, w przypadku gdy 

pośredniczący podmiot tytoniowy przetwarza susz tytoniowy. 

Art. 138h. 1. Ewidencję ilościową energii elektrycznej prowadzą: 

1) podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu; 

2) podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 

pkt 3 i 4; 

3) podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5; 

4) podmiot dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu energii 

elektrycznej. 

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z 

generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji 

połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest 

zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych 

wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej 

wysokości. 

3. Podmioty określone w ust. 1 pkt 1–3 prowadzą ewidencję, o której mowa w ust. 1, na 

podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych u nabywcy końcowego lub 

podmiotu zużywającego energię, a w przypadku braku urządzeń pomiarowych – na podstawie 

współczynnikowo określonego poziomu poboru energii przez poszczególne urządzenia, 

wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podatnika. 

4. Podmiot określony w ust. 1 pkt 4 prowadzi ewidencję, o której mowa w ust. 1, na 

podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku braku takich 

możliwości – na podstawie dokumentów rozliczeniowych. 

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać odpowiednio dane niezbędne do 

określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0,001 MWh, łącznej ilości: 

1) energii elektrycznej wyprodukowanej, nabytej wewnątrzwspólnotowo, 

zaimportowanej lub zakupionej na terytorium kraju; 

2) energii elektrycznej sprzedanej nabywcom końcowym na terytorium kraju; 

3) energii elektrycznej sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 
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4) energii elektrycznej dostarczonej wewnątrzwspólnotowo i wyeksportowanej; 

5) energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne; 

6)  energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6, 7 i 7a oraz 

przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2; 

7) strat energii elektrycznej niepodlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 9 

ust. 2. 

6. W przypadku braku urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie ilości, 

o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 7, prowadzący ewidencję określa ilości szacunkowe. 

Art. 138i. 1. Ewidencję wyrobów węglowych prowadzą: 

1) pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na 

terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu; 

2) pośredniczący podmiot węglowy używający wyrobów węglowych. 

2. Ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1, powinna zawierać następujące dane: 

1) ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu 

wyrobów węglowych, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN; 

2) datę sprzedaży wyrobów węglowych i datę ich wydania finalnemu nabywcy 

węglowemu; 

3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy 

węglowego; 

4) datę wystawienia dokumentu dostawy albo innego dokumentu zastępującego 

dokument dostawy i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument 

zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego wyroby te zostały sprzedane na 

terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu. 

3. Ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2, powinna zawierać dane dotyczące wyrobów węglowych: 

1) użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31a ust. 1, lub 

2) użytych do celów nieobjętych zwolnieniem 

– w podziale na miesiące, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN. 

Art. 138j. 1. Ewidencję wyrobów gazowych prowadzą: 

1) pośredniczący podmiot gazowy dokonujący sprzedaży wyrobów gazowych na 

terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu; 

2) pośredniczący podmiot gazowy używający wyrobów gazowych. 

2. Ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot gazowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1, powinna zawierać następujące dane: 

1) ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu 

wyrobów gazowych, odpowiednio w kilogramach albo metrach sześciennych, według nazwy 

oraz kodów CN, oraz ich wartość opałową; 

2) datę sprzedaży wyrobów gazowych; 

3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy 

gazowego; 



- 65 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4) datę wystawienia i numer faktury lub innego dokumentu, z których wynika zapłata 

należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, na podstawie których wyroby te 

zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu. 

3. Jeżeli sprzedaż wyrobów gazowych jest udokumentowana tylko paragonem fiskalnym, 

ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot gazowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

powinna zawierać dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4. 

4. Ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot gazowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 

2, powinna zawierać następujące dane: 

1) ilość wyrobów gazowych, odpowiednio do dokonanych czynności: 

a) użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31b ust. 1, 2 lub 3, lub 

b) użytych do celów nieobjętych zwolnieniem, lub 

c) wyprodukowanych, lub 

d) nabytych wewnątrzwspólnotowo, lub 

e) dostarczonych wewnątrzwspólnotowo, lub 

f) importowanych, lub 

g) eksportowanych, lub 

h) nabytych na terytorium kraju, lub 

i) sprzedanych na terytorium kraju 

1. – w podziale na miesiące dokonania czynności, odpowiednio w kilogramach albo 

metrach sześciennych, według nazwy oraz kodów CN, oraz ich wartość opałową; 

2) datę oraz adres miejsca dokonania czynności; 

3) w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. d–i, dane kontrahentów, z którymi 

dokonano tych czynności. 

5. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku braku tych urządzeń – na podstawie 

współczynnikowo określonego poziomu poboru wyrobów gazowych przez poszczególne 

urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podatnika. 

Art. 138k. Ewidencje rodzaju, ilości i wartości wyrobów akcyzowych określonych w art. 118 

ust. 1 pkt 1–3 i 6 prowadzą: 

1) podmiot prowadzący skład podatkowy; 

2) importer wyrobów akcyzowych; 

3) podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych; 

4) podmiot produkujący wyroby akcyzowe, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5; 

5) właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3. 

Art. 138l. 1. Ewidencję podatkowych znaków akcyzy prowadzą: 

1) podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy; 

2) podmiot prowadzący skład podatkowy na terytorium kraju, któremu właściciel 

wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, lub podmiot, o którym mowa w art. 

116 ust. 1 pkt 7, przekazał znaki akcyzy w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe 

wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe będące jego własnością. 
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2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności określenie liczby 

znaków akcyzy otrzymanych, wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, 

zniszczonych, utraconych oraz zwróconych. 

Art. 138m. 1. Sporządza się protokoły: 

1)  zniszczenia nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia podlegających 

kontroli: 

a)  suszu tytoniowego, 

b)  innych niż susz tytoniowy wyrobów akcyzowych; 

2)  utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych 

znaków akcyzy oraz wydania lub zwrotu znaków akcyzy; 

3)  ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni; 

4)  skażenia alkoholu etylowego. 

2. Protokoły, o których mowa w ust. 1, sporządza się w formie papierowej. 

3. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się w co najmniej dwóch 

egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu przesyła się niezwłocznie naczelnikowi urzędu 

celnego właściwemu w zakresie akcyzy, z wyłączeniem przypadków, w których w 

czynnościach, które potwierdza protokół, uczestniczył przedstawiciel właściwego organu 

podatkowego. 

4. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się w co najmniej trzech 

egzemplarzach. Egzemplarz protokołu przesyła się niezwłocznie naczelnikowi urzędu celnego 

właściwemu w zakresie akcyzy oraz naczelnikowi urzędu celnego właściwemu w zakresie 

spraw dotyczących znaków akcyzy, z wyłączeniem przypadków, w których w czynnościach, 

które potwierdza protokół, uczestniczył przedstawiciel właściwego organu podatkowego. 

5. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, sporządza się w dwóch egzemplarzach, a w 

przypadku gdy alkohol etylowy skażony ma zostać wysłany do innego podmiotu, protokół 

sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje naczelnik 

urzędu celnego właściwy w zakresie akcyzy, a w przypadku kontroli wykonywanej jako 

kontrola stała w rozumieniu art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej – 

komórka organizacyjna utworzona przez naczelnika urzędu celnego na terenie podmiotu 

podlegającego kontroli zgodnie z art. 30 ust. 6 tej ustawy, z wyłączeniem przypadków, w 

których w czynnościach, które potwierdza protokół, uczestniczył przedstawiciel właściwego 

organu podatkowego. 

6. Protokoły powinny umożliwiać w szczególności ustalenie odpowiednio: 

1)  daty zniszczenia oraz ilości i rodzaju zniszczonych wyrobów akcyzowych; 

2)  daty zniszczenia, utracenia, uszkodzenia, zdjęcia, wydania lub zwrócenia znaków akcyzy 

oraz ilości i rodzaju zniszczonych, utraconych, uszkodzonych, zdjętych, wydanych lub 

zwróconych znaków akcyzy; 

3)  sposobu zniszczenia wyrobów akcyzowych; 

4)  zapasu alkoholu etylowego w magazynie gorzelni przed jego wydaniem i po jego wydaniu 

oraz ilości alkoholu etylowego w naczyniach transportowych; 
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5)  ilości pobranego do skażenia alkoholu etylowego, rodzaju i ilości dodanego środka 

skażającego lub dodanej substancji skażającej oraz ilości otrzymanego skażonego 

alkoholu etylowego. 

Art. 138n. W przypadku gdy zamierzone oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 

następuje z powodu uszkodzenia znaków akcyzy na tych wyrobach, nieprawidłowego 

oznaczenia tych wyrobów bądź oznaczenia ich nieodpowiednimi znakami akcyzy, jak 

również z powodu wystąpienia w obrocie wyrobów akcyzowych nieoznaczonych znakami 

akcyzy, podmiot sporządza spis tych wyrobów i przedstawia go właściwemu naczelnikowi 

urzędu celnego w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia tych zdarzeń lub od dnia 

ich wystąpienia, w celu jego potwierdzenia. 

Art. 138o. Podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji piwa lub wina są 

obowiązane do prowadzenia dokumentacji zawierającej informacje o czynnościach 

produkcyjnych dotyczących tych wyrobów. 

Art. 138p. 1. Ewidencje i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a–138l i art. 138o, 

prowadzi się w formie papierowej lub elektronicznej. 

2. Ewidencje, o których mowa w art. 138a–138c i art. 138e–138l, mogą zostać zastąpione 

dokumentacją prowadzoną na podstawie przepisów prawa podatkowego innych niż przepisy o 

akcyzie, albo na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że dokumentacja ta 

zawiera wszystkie dane wymagane dla danej ewidencji. 

Art. 138q. 1. Ewidencje i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a–138o, powinny 

być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zostały sporządzone. 

2. Faktury i inne dokumenty, z których wynika zapłata należności za sprzedane przez 

podatnika wyroby gazowe, o których mowa w art.138j ust. 2 pkt 4, powinny być 

przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym zostały wystawione. 

Art. 138r. 1. Podmiot, który wystawia dokument dostawy, sporządza kwartalne zestawienie 

wystawionych dokumentów dostawy. Jeden egzemplarz tego zestawienia przekazuje 

właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

kwartale, którego dotyczy zestawienie. 

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać datę jego sporządzenia, nazwę 

albo imię i nazwisko oraz adres siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu 

sporządzającego zestawienie oraz wykaz wystawionych dokumentów dostawy określający 

datę wystawienia dokumentu dostawy, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których 

mowa w art. 32, oraz w przypadkach określonych w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 38 ust. 1, oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lub art. 39 ust. 1, również nazwę albo imię i 

nazwisko oraz adres siedziby albo miejsca zamieszkania odbiorcy wyrobów zwolnionych, 

kod CN i ilość wyrobów zwolnionych wpisanych do dokumentu dostawy. 

3. Wpisów do zestawienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się chronologicznie, w sposób 

trwały i wyraźny, niezwłocznie po wystawieniu dokumentu dostawy. Karty zestawienia 

numeruje się kolejno od numeru jeden i opatruje stemplem podmiotu sporządzającego 

zestawienie. Poprawka powinna być dokonywana w taki sposób, aby przekreślony pierwotny 
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tekst pozostał czytelny. Poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby dokonującej 

poprawki, z podaniem daty jej dokonania. 

4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, może być sporządzane oraz przekazywane 

naczelnikowi urzędu celnego, o którym mowa w ust. 1, w formie elektronicznej, w sposób 

uzgodniony z tym naczelnikiem. 

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy dokumentem dostawy jest 

faktura. 

Art. 138s. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których 

mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e–138g i art. 138l, oraz protokołach, o 

których mowa w art. 138m ust. 1,  

[2) sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 

138c, art. 138e, art. 138f i art. 138h–138l,] 

<2) sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 

138c, art. 138e–138l,> 

3) wzory ewidencji, o której mowa w art. 138l, oraz wzory protokołów, o których mowa 

w art. 138m ust. 1 pkt 2–4, 

4) rodzaje ksiąg kontroli, o których mowa w art. 138d ust. 1, szczegółowy zakres danych, 

które powinny znajdować się w tych księgach, oraz wzory tych ksiąg, a także sposób ich 

prowadzenia, 

5) rodzaje dokumentacji, o której mowa w art. 138o, szczegółowy zakres danych, które 

powinny znajdować się w tej dokumentacji, oraz jej wzory, a także sposób jej prowadzenia 

– uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej kontroli nad wyrobami akcyzowymi 

oraz wydanymi znakami akcyzy, a także właściwego poboru akcyzy od wyrobów 

akcyzowych i funkcjonowania zwolnień od akcyzy.”. 

 


