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Pan Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczpospolitej polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z Oświadczeniem senatora Pana Roberta Dowhana złożonym podczas 36. 
posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2022 r., skierowanym 8 lutego 2022 r., proszę przyjąć 
następujące wyjaśnienia.

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów szczegółowo analizuje wszystkie zgłaszane 
postulaty, uwagi i wątpliwości dotyczące wprowadzonego od 1 stycznia 2022 r. minimalnego 
podatku dochodowego, podnoszone zarówno przez organizacje przedsiębiorców skupiające 
poszczególne branże, doradców podatkowych, jak i samych podatników. 

Mając na uwadze wpływające do Ministerstwa Finansów zastrzeżenia, jak również sytuację 
geopolityczną, wynikającą z czynników zewnętrznych, podjęta została decyzja o konieczności 
przeprowadzenia weryfikacji założeń, które legły u podstaw omawianej regulacji. Prace w tym 
zakresie są obecnie w toku. Po ich zakończeniu przedstawiony zostanie stosowany projekt 
zmian ustawy CIT. 

Założeniem jakie przyświeca tym analizom jest: 

 korekta przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne lub prowadzących do 
rezultatów sprzecznych z ideą regulacji o minimalnym podatku dochodowym, 

 większe uwzględnienie specyfiki poszczególnych branż,  

 wzmocnienie ukierunkowania omawianej regulacji na faktyczne przypadki unikania 
opodatkowania. 

Ogólnym zamierzeniem Ministerstwa Finansów jest również to, aby przepisy o minimalnym 
podatku dochodowym cechowały się większą przewidywalnością. Resort finansów zdaje sobie 
bowiem sprawę z tego, że proponowane rozwiązanie nie funkcjonowało wcześniej w polskim 
porządku prawnym i aktualnie nie można w pełni przewidzieć skutków jego wprowadzenia. 
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Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną, w tym w 
szczególności  trwającą wojnę na terytorium Ukrainy, i związaną z nią 
niepewność gospodarczą, która przekłada się bezpośrednio na sytuację wielu podatników 
podatku CIT.

Końcowo należy podkreślić, iż w momencie przekazania projektowanych regulacji w zakresie 
ustawy CIT do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, zostanie ona 
upubliczniona na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Z tą chwilą każdy z 
zainteresowanych podmiotów będzie mógł się z nią zapoznać i zgłosić ewentualne uwagi. 

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Artur Soboń

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/


		2022-05-30T07:18:40+0000
	Artur Soboń




