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Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Przewodnicząca, 

W nawiązaniu do procedowanego obecnie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2544, 2586 i 2586-A; druk 
senacki nr 804 – uchwalony przez Sejm Rzeczpospolitej Polski w dniu 15 września 2022 r., skierowany 
obecnie do prac w Senacie Rzeczypospolitej Polski, dalej: „Projekt”) chciałbym zwrócić uwagę Szanownej 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na 
problematykę towarzyszącą przepisowi proponowanemu w art. 14 pkt 3 Projektu, ustanawiającemu 
retroaktywny przepis przejściowy ograniczający możliwości rozliczania strat osiągniętych przez podmioty 
tworzące podatkową grupę kapitałową przed utworzeniem tej grupy z dochodami osiąganymi w trakcie 
trwania podatkowej grupy kapitałowej. Ponadto pragnę zwrócić także uwagę na doniosłe negatywne 
konsekwencje, jakie ów przepis może przynieść po jego wejściu w życie w brzmieniu wyrażonym w 
Projekcie.  

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021, poz. 
1800 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2022 r. spółki 
tworzące podatkowe grupy kapitałowe, o których mowa w art. 1a ustawy o CIT (dalej: „PGK”) nie mogły 



rozliczać strat podatkowych poniesionych przed przystąpieniem do PGK z dochodem uzyskanym w 
trakcie trwania PGK. Konsekwencją takiego podejścia było w istocie „zamrożenie” strat podatkowych 
poniesionych przed przystąpieniem do PGK na czas funkcjonowania PGK. Dopiero po zakończeniu 
funkcjonowania PGK spółki działające wtedy już jako samodzielni podatnicy mogły rozliczyć straty 
poniesione przed przystąpieniem do PGK.  

Z uwagi na powyższe spółki tworzące PGK przed 1 stycznia 2022 r. dysponowały jedynie możliwością 
rozliczenia swoich strat po zakończeniu ich uczestnictwa w PGK, na zasadach ogólnych określonych w art. 
7 ust. 5 ustawy o CIT. W praktyce skutkowało to koniecznością odsunięcia realizacji uprawnienia do 
obniżenia wysokości dochodu o poniesioną stratę o co najmniej kilka lat – do momentu, w którym spółka 
osiągnęłaby dochód już po ustaniu funkcjonowania PGK.  

Powyższe zasady zostały zmodyfikowane w nowelizacji z dnia z dnia 29 października 2021 r., w ramach 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2105, dalej: „Nowelizacja”). Zgodnie z 
brzmieniem nowowprowadzonego art. 7a ust. 4 ustawy o CIT dochód ze źródła przychodów PGK 
osiągnięty za rok podatkowy może zostać obniżony o stratę z tego źródła przychodów poniesioną w 
okresie przed utworzeniem PGK przez spółkę tworzącą tę PGK, jeżeli są spełnione łącznie następujące 
warunki:  

1) strata ta podlegałaby odliczeniu od dochodu tej spółki na podstawie art. 7 ust. 5, gdyby spółka ta 
nie weszła w skład PGK;  

2) strata została poniesiona przez spółkę nie wcześniej niż w piątym roku podatkowym, 
poprzedzającym rok PGK, za który dokonuje się tego obniżenia;  

3) strata nie została odliczona od dochodu spółki na podstawie art. 7 ust. 5;  

4) spółka osiągnęła w roku podatkowym, za który dokonuje się tego obniżenia, dochód z tego 
źródła przychodów, z którego poniesiona została strata. 

Ministerstwo Finansów powyższą zmianę przedstawiło jako znaczące ułatwienie dla zainteresowanych 
utworzeniem PGK, mające na celu spopularyzowanie tej formy opodatkowania. Zgodnie z uzasadnieniem 
do Nowelizacji: „Projekt przewiduje złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych 
grup kapitałowych oraz zabezpiecza takie podatkowe grupy przed podatkowymi skutkami okresowego 
spadku zyskowności uzyskiwanej przez taką grupę. Zmiany te mają na celu umożliwienie tworzenia PGK 
przez mniejsze podmioty, jak również uwzględnienie gospodarczych realiów funkcjonowania 
przedsiębiorstw i urealnienie dotychczas funkcjonujących warunków decydujących o możliwości 
uzyskania statusu PGK”. Na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 1 marca 2022 r. pojawił się wpis 
informujący, iż „Spółki, które tworzą PGK nie mogły rozliczać strat, które zakumulowały przed wejściem 
do grupy. Teraz proponujemy im taką możliwości, ale tylko z własnym dochodem, który samodzielnie 
osiągnęły w trakcie funkcjonowania w PGK.”1 

W rezultacie przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. pozwalały na efektywne rozliczanie 
przez spółki wchodzące w skład PGK strat podatkowych poniesionych przed przystąpieniem do PGK z 

 
1 https://www.gov.pl/web/finanse/ulatwienia-dla-podatkowych-grup-kapitalowych-pgk-w-polskim-ladzie [dostęp z 
dnia 28.09.2022] 



dochodem osiągniętym przez te spółki w ramach tego samego źródła przychodów już w trakcie trwania 
PGK. Takie rozwiązanie należało ocenić jak najbardziej pozytywnie, ponieważ rozwiązywało 
dotychczasowy problem z tzw. „zamrożonymi” stratami. Powyższa zmiana niewątpliwe stanowiła istotną 
zachętę dla podmiotów, które posiadając straty podatkowe rozważały utworzenie PGK, ale dotychczas 
obawiały się „zamrożenia” poniesionych strat. Zatem przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., 
dotyczące możliwości rozliczania strat podatkowych poniesionych przed przystąpieniem do PGK 
stanowiły dla niektórych podmiotów istotny argument przemawiający za utworzeniem PGK, co również 
miało miejsce w sytuacji naszego klienta, który utworzył PGK z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Na mocy przepisu przejściowego dodanego w procedowanym obecnie Projekcie - art. 14 pkt 3, 
uprawnienie do odliczenia strat poniesionych przed przystąpieniem do PGK ma zostać ograniczone do 
strat, które powstały począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2021 r.  

„Art. 69b. (Nowelizacji) Przepisy art. 7 ust. 6a i art. 7a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 mają 
zastosowanie do strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 
grudnia 2021 r.” 

W rezultacie projektowany przepis najbardziej uderza w PGK, których pierwszy rok podatkowy 
rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2022 r. Co za tym idzie podmioty, które utworzyły PGK kierując się 
chęcią zastosowania preferencyjnych przepisów w zakresie rozliczania strat podatkowych, 
obowiązujących od 1 stycznia 2022 r., są narażone na negatywny wpływ zmian wyrażonych w Projekcie, 
w szczególności w zakresie wyniku podatkowego całej PGK. Przyjęcie Projektu w powyższym brzmieniu 
będzie skutkowało tym, że spółki tworzące PGK w trakcie trwającego roku podatkowego PGK zostaną 
zobowiązane do wyłączenia strat podatkowych, które zostały poniesione przed utworzeniem PGK.  

Niewątpliwe projektowane zmiany w sposób jednoznacznie negatywne wpłyną w szczególności na 
podmioty, które zdecydowały o utworzeniu PGK od dnia 1 stycznia 2022 r. Należy podkreślić, że decyzja o 
utworzeniu PGK jest co do zasady poprzedzona wnikliwymi analizami w szczególności w zakresie wpływu 
funkcjonowania PGK na skonsolidowany wynik podatkowy wszystkich spółek, które mają wchodzić w jej 
skład. Niewątpliwe wielu podatników rozważając możliwość utworzenia PGK od 1 stycznia 2022 r. 
uwzględniało w swoich analizach podatkowych oraz prognozach wpływ możliwości rozliczenia strat 
poniesionych przed przystąpieniem do PGK na jej wynik. Co za tym idzie projektowane rozwiązanie w 
sposób bezpardonowy wypacza sens funkcjonowania PGK, których decyzja o zawiązaniu była m.in. 
podyktowana chęcią rozliczenia strat poniesionych przed przystąpieniem do PGK. 

W naszej ocenie przyjęcie takiej retroaktywnej zmiany skutkować będzie pozbawieniem podatnika (PGK 
oraz spółek je tworzących) praw, które zostały nabyte w myśl obowiązujących dotychczas regulacji, co 
stoi w sprzeczności z naczelnymi zasadami prawodawczymi. W szczególności, skutkiem przyjęcia 
projektowanych przepisów będzie uchwalenie normy mającej charakter retroaktywny, co stoi w 
sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami legislacyjnymi. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na tezę 
stawianą w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 1998 r. sygn. akt K 10/98: 
„ustawodawca dokonując zmiany stanu prawnego musi brać pod uwagę istniejące już stosunki prawne 
ukształtowane na podstawie dotychczasowego stanu prawnego. Jeżeli wolą ustawodawcy jest dokonanie 
zmiany stosunków prawnych, daje temu wyraz w przepisach wprowadzających zmiany. W sytuacji gdy 
brak jest takich unormowań w ustawie, uprawniony jest wniosek, że nowe unormowania z uwagi na ich 
treść nie mają zastosowania do powstałych wcześniej stosunków prawnych. Tym samym, zdaniem NSA, 
uprawnienia osób, które uzyskały zezwolenia przed wejściem w życie nowelizacji podlegają ochronie jako 



prawa nabyte.(…) Zasada lex retro non agit działa w szczególnie silny sposób w tych dziedzinach, gdzie 
jednostka podporządkowana jest bezpośredniemu władztwu państwa. Do takich dziedzin, obok prawa 
karnego, zalicza się prawo daninowe.”  

Ponadto, przyjęcie owej regulacji stanowić będzie złamanie zasady zaufania do państwa i stanowionego 
przez nie prawa: „z zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynika, że 
powinien on mieć możliwość określenia konsekwencji zarówno poszczególnych zachowań i zdarzeń na 
gruncie obowiązującego w danym momencie systemu, jak też oczekiwać, że prawodawca nie zmieni ich w 
sposób arbitralny. Bezpieczeństwo prawne jednostki związane z pewnością prawa umożliwia więc 
przewidywalność działań organów państwa, a także prognozowania działań własnych.” (wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt P 40/07).  

Z uwagi na powyższe, chciałbym zwrócić się do Szanownej Komisji o zmianę projektowanego art. 14 pkt 3 
Projektu w powyższym zakresie poprzez jego usunięcie lub zagwarantowanie PGK, których pierwszy rok 
podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2022 r. możliwości rozliczania przez spółki wchodzące w skład 
PGK strat poniesionych przed utworzeniem PGK z dochodem uzyskanym w trakcie trwania PGK, zgodnie z 
obecnie obowiązującymi regulacjami wyrażonymi w art. 7a ustawy o CIT. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Wojciech Majkowski 
Tax Partner 

KPMG TAX M. Michna Spółka Komandytowa 


		2022-09-28T12:05:26+0200




