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Warszawa, 15 października 2021 r. 

 

Senator Kazimierz Kleina 

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 

Senat RP 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

W imieniu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji („POHiD”)  przesyłam poprawki do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki 511) tzw. Polski Ład. Ze względu na wagę kwestii dla całej branży handlowej  

podejmowanych poniższymi poprawkami mam nadzieję na pozytywne podejście Wysokiej Komisji. 

1. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW OBJĘTYCH PODATKIEM OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ  

Do wprowadzanego art. 24ca, w ust. 14 proponuje się dodanie pkt) 7 w brzmieniu:  

7) w odniesieniu do których powstał obowiązek podatkowy, określony w art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o 

podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1293, z późn. zm.).  

UZASADNIENIE 

Wprowadzenie kolejnego podatku przychodowego, jakim jest tzw. podatek minimalny, w odniesieniu do 

podmiotów podlegających już opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej, skutkuje podwójnym 

opodatkowaniem tego samego źródła.  

Podkreślenia wymaga, że kwestia podwójnego opodatkowania została zauważona przez ustawodawcę, który 

wyłączył już jedną z grup podmiotów z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym, tj. instytucje 

finansowe podlegające tzw. podatkowi bankowemu, jako podatnicy podatku sektorowego, płaconego niezależnie 

od podatku dochodowego. Niestety, analogiczne rozwiązanie nie znalazło zastosowania do innych podmiotów, 

których także dotknie problem podwójnego opodatkowania.  

Aby przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego nie ponosili ciężaru podwójnego opodatkowania tych samych 

przychodów, wnosi się o możliwość wyłączenia z opodatkowania podatkiem minimalnym podatników, w 

odniesieniu do których powstał obowiązek podatkowy w podatku od sprzedaży detalicznej.  

Propozycja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i przyszłości branży handlowej oraz może uchronić  przed 

negatywnymi skutkami planowanych zmian w odniesieniu do całego społeczeństwa. Podwójne opodatkowanie 



 

 

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji 
Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa 
tel. +48 22 211 21 27, fax +48 22 378 11 47 

może doprowadzić bowiem do podwyższania cen produktów oferowanych Polakom, co w obecnej sytuacji 

trwającej epidemii, utrzymującej się wysokiej inflacji i przy rosnących już cenach produkcji i dystrybucji jest skutkiem 

najmniej pożądanym i dlatego nie powinno się jego wywoływać zmianami legislacyjnymi.  

Cel wprowadzenia minimalnego podatku dochodowego jest podobny do celu jaki przyświecał wprowadzeniu 

podatku od sprzedaży detalicznej, tj. zapewnienie minimalnego poziomu opodatkowania dochodu niezależnie od 

uzyskiwanej rentowności podatkowej. Należy jednak wskazać, że charakterystyka podmiotów działających w branży 

handlowej odznacza się dużym obrotem, niską marżą i rentownością na niskim poziomie. Co więcej, wprowadzenie 

podatku od sprzedaży detalicznej dodatkowo obniża wspomnianą niską już rentowność, co w większości 

przypadków spowoduje koniecznością zapłaty kolejnego podatku przychodowego jakim jest podatek minimalny. 

W związku z powyższym, proponowane wyżej rozwiązanie, pozwoli wyeliminować wspomniane już podwójne 

opodatkowanie tego samego źródła, w szczególności, gdy sytuacja, w której ten sam dochód lub przychód jest 

opodatkowany dwukrotnie jest niezgodna z podstawowymi zasadami konstruowania systemów podatkowych.  

Co więcej, podwójne opodatkowanie minimalnym podatkiem przychodowym (który jest niezależny od dochodu 

podatnika, a zatem kosztów uzyskania przychodów) i to jeszcze jedynie niektórych przedsiębiorców z wybranego 

sektora gospodarki, mogłoby rodzić istotne wątpliwości konstytucyjne, np. w zakresie proporcjonalności obciążeń 

publicznoprawnych oraz zasad sprawiedliwości opodatkowania. Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 

dnia 18 listopada 2014 r., sygn. K 23/12: „potencjalna niezgodność z Konstytucją może wynikać (…) stąd, że 

podwójne opodatkowanie jest - przykładowo - nadmierną (nieproporcjonalną) ingerencją w prawa majątkowe 

podatnika (naruszenie art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji - zob. wyrok TK z 

25 października 2004 r., sygn. SK 33/03, OTK ZU nr 9/A/2004, poz. 94) czy też naruszenie zasady sprawiedliwości 

opodatkowania (zob. A. Gomułowicz, [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011, 

s. 696). Jednocześnie w cytowanym we wniosku wyroku z 22 maja 2002 r., sygn. K 6/02, Trybunał kilkukrotnie 

podkreślił, że podwójne opodatkowanie jest "sprzeczne z rozwiązaniami prawnymi zawartymi w samej ustawie [o] 

podatku dochodowym". Innymi słowy, zakaz podwójnego opodatkowania jest zasadą o randze ustawowej, 

wyprowadzaną z ustaw podatkowych, a niemającą bezpośredniego osadzenia w ustawie zasadniczej”.  

W konsekwencji, w celu uniknięcia powyższych wątpliwości konstytucyjnych postuluje się wprowadzenie 

rozwiązania pozwalającego uniknąć podwójnego opodatkowania tego samego źródła przychodów (tj. 

podwójnego podatku minimalnego niezależnego od dochodów podatnika). W ten sposób zostaje zachowany cel 

zabezpieczenia fiskalnych interesów Skarbu Państwa, przy jednoczesnym zagwarantowaniu podstawowych praw 

podatnika. 
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2. DOPRECYZOWANIE ZAPISÓW UKRYTEJ DYWIDENMDY  

Art. 16 ust.1 pkt.15b  otrzymuje brzmienie:  

„1d. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 15b, stanowią ukrytą dywidendę, jeżeli: 
1)  wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez 
podatnika lub wysokości tego zysku lub 

2) racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku 
wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 z 

podatnikiem, przy czym przy określaniu wysokości tych kosztów przepisy art. 11c i art. 11d stosuje się odpowiednio, 
lub 
3) koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub 

współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed 
utworzeniem podatnika. 
1e. Przepisów ust. 1d nie stosuje się w przypadku, gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika 

kosztów stanowiących ukrytą dywidendę na podstawie tych przepisów, jest niższa niż kwota zysku brutto w 
rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione 

w wyniku finansowym podatnika.”; 
 

UZASADNIENIE 

Projekt Polskiego Ładu przewiduje kolejne restrykcje w zakresie cen transferowych. W zakresie dodatkowej 

kategorii wydatków, która podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, istotnie ograniczając tym samym 

możliwości rozliczania przez podatnika niektórych kosztów poniesionych w związku z realizacją transakcji z 

podmiotami powiązanymi. Zgodnie z proponowaną treścią nowego art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy o CIT, do kosztów 

uzyskania przychodów nie będzie można zaliczać kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku 

ze świadczeniem wykonywanym przez podmiot powiązany bezpośrednio, lub pośrednio z podatnikiem, lub ze 

wspólnikiem (akcjonariuszem) podatnika, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowiło będzie tzw. ukrytą dywidendę.  

W kontekście powyższych przepisów, w szczególności pierwsza z wymienionych przesłanek ukrytej dywidendy może 

istotnie wpływać na kształtowanie relacji w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wszelkie rozliczenia 

między nimi, które są zależne od wypracowania zysku (w rozumieniu księgowym) przez jednego z nich mogą 

bowiem skutkować brakiem możliwości rozliczenia kosztów poniesionych w ramach takich transakcji jako kosztów 

uzyskania przychodów.  
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Kluczowe zatem jest z punktu widzenia konstrukcji przepisu objęcie punktu pierwszego ochroną z tytułu punktu 

1e czyli koszty te nie będą ukrytą dywidendą o ile zysk brutto z tych transakcji przekroczy wspomniane koszty w 

danym roku podatkowym. 

3. ZMIANA ROZLICZANIA KOSZTÓW FINANSOWANIA DŁUŻNEGO  

Art. 15 c otrzymuje następujące brzmienie: 

„28)    w art. 15c: 

a)        ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty 

finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa:  

1)        kwotę 3 000 000 zł lub 

2)        kwotę obliczoną według następującego wzoru: 

[(P – Po) – (K – Am – Kfd)] x 30%” 

 

UZASADNIENIE 

Projekt Polskiego Ładu przewiduje kolejne restrykcje w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego. 

Proponowane w projekcie rozwiązania modyfikują dotychczasowe przepisy dotyczące limitu odliczalności kosztów 

na niekorzyść podatników. 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, celem zmian jest usunięcie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych. 

Chodzi o sposób interpretowania przepisu art. 15c ust. 1 i 14 ustawy o CIT, a więc tego, czy limit odliczalności 

kosztów finansowania dłużnego należy liczyć jako kwotę 3 mln zł plus 30 proc. tzw. podatkowego EBITDA, czy też 

podatnik powinien wybrać jedną z tych kwot. Po zmianach brzmienie proponowanego przepisu spowoduje, że 

podatnik będzie mógł uznać za koszty podatkowe kwotę mniejszą z dwóch: 3 mln zł albo  30% EBITDA. Dotychczas 

przedmiotem dyskusji podatników z organami było, czy należy stosować dla tych wartości podejście „oraz” czy 

„lub”. Tu podejście sądów było na korzyść podatników, więc MF postanowił po prostu zmienić przepisy, co de 

facto stanowi podniesienie efektywnej stawki podatku CIT. Finansowanie zewnętrzne (bez względu czy grupowe 

czy od banków) jest niezbędne do realizacji  inwestycji i planowanych ekspansji. Wyłączenie kosztów 

podatkowych takiego finansowania poprzez uznanie jako koszt mniejszej z wartości  3 mln zł vs 30 proc. tzw. 

podatkowego EBITDA bardzo utrudni proces rozwoju w Polsce i zahamuje planowane inwestycje. To z kolei 

przyczyni się mniejszych dochodów przedsiębiorców co automatycznie spowoduje mniejsze dochody podatkowe 

na poziomie budżetu Państwa i samorządów lokalnych. 
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W załączniku Polski Ład (excell) są dodatkowe propozycje zmian:  

1. Wydawanie rozporządzenia przez MF w sprawie dodatkowych danych odnośnie przesyłanie ksiąg podatkowych 

ci najmniej na 6 ms. przed okresem, którego sprawozdawczość ma dotyczyć  

2. Zwolnienie z podatku dochodowego kosztów związanych z wykorzystywaniem samochodu służbowego 

stanowiącego pojazd elektryczny  

3. Odliczenie składki zdrowotnej od dochodu  

4. Obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych - 4,9%  

 

Mam nadzieję na pozytywne rozpatrzenie przez Wysoką Komisję naszych poprawek do ustawy o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 

ustaw (druk senacki 511) tzw. Polski Ład, 

 

 

Z poważaniem, 

 
Renata Juszkiewicz  

Prezes Zarządu  

POHiD 



Zmiana rozporządzenia dot. ksiąg

(PDOP)

w art. 15, po ust. 13 dodaje się ust. 14 i 15 w brzmieniu:

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia:

1) zakres dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone ewidencję i 

wykaz podlegające przekazaniu na podstawie ust. 12, oraz sposób ich wykazywania 

w tych ewidencjach i wykazie,

2) podmioty zwolnione z obowiązku przesyłania ewidencji i wykazu na podstawie 

ust. 12 pkt 1

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz 

kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania 

obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te 

nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników 

ewidencji i wykazu,

14. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 13 Minister właściwy do spraw 

finansów publicznych wydaje na co najmniej 6 miesięcy przed rozpocząciem 

okresu, za który wymagane będzie przekazywanie dodatkowych danych, o których 

mowa w ust. 13 pkt 1).

15. Przepis ust. 14 stosuje się odpowiednio do zmiany rozporządzenia.

Samochody elektryczne - zwolnienie

(PDOF)

w art. 21 ust. 1 po pkt 13) dodaje się pkt 13a) w brzmieniu:

Art.  21.

1. Wolne od podatku dochodowego są:

13) ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy 

narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność;

13a) ekwiwalenty pieniężne za ponoszone przez pracownika wydatki związane z 

wykorzystywaniem samochodu służbowego stanowiącego pojazd elektryczny w 

rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany 

wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy, do dwukrotności kwoty, o której 

mowa w art. 12 ust. 2a pkt 1);




