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A U T O P O P R AW K A  

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne (druk nr 2291) 

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

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 1: 

a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu: 

„6a) art. 30g otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30g. 1. Podatek dochodowy od przychodu stanowiącego 

wartość początkową środka trwałego będącego budynkiem, który: 

1) stanowi własność albo współwłasność podatnika, 

2) jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą, 

3) został oddany w całości lub w części do używania na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym 

charakterze, 

4) jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

‒ zwany dalej „podatkiem od przychodów z budynków”, wynosi 0,035% 

podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. 

2. Zwalnia się od podatku od przychodów z budynków budynek 

mieszkalny oddany do używania w ramach realizacji programów 

rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, 

jeżeli zwolnienie to stanowi rekompensatę spełniającą warunki określone 

w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług 

publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do 

wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym 

(Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3). 
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3. Przychód, o którym mowa w ust. 1, stanowi ustalona na pierwszy 

dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego 

opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji, 

a w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji 

– przychód stanowi wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia 

środka trwałego do ewidencji. W miesiącu, w którym dokonano zbycia 

budynku lub oddania do używania na podstawie umowy leasingu, o której 

mowa w art. 23f, przychód powstaje u podatnika będącego właścicielem 

albo współwłaścicielem budynku lub podatnika używającego budynek na 

podstawie tej umowy, przez co najmniej 16 dni w miesiącu. 

4. W przypadku gdy środek trwały stanowi: 

1) współwłasność podatnika, przy obliczaniu wartości początkowej 

przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji tego podatnika; 

2) własność albo współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, przy 

obliczaniu wartości początkowej przypadającej na wspólnika, 

przepis art. 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku gdy środek trwały został oddany do używania 

w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni 

użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej 

budynku. Proporcję, o której mowa w zdaniu pierwszym, ustala się na 

dzień określony w ust. 3. 

6. W przypadku gdy w budynku znajdują się lokale mieszkalne 

oddane do używania w ramach realizacji programów rządowych 

i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, o których 

mowa w ust. 2, przychód pomniejsza się proporcjonalnie do udziału 

powierzchni użytkowej tych lokali mieszkalnych w całkowitej użytkowej 

powierzchni budynku. Przepis ust. 5 zdanie drugie stosuje się. 

7. Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów, o których 

mowa w ust. 1, z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 

10 000 000 zł. 

8. W przypadku gdy podatnik posiada udział w kapitale innego 

podmiotu w rozumieniu art. 25, kwotę, o której mowa w ust. 7, ustala się 

w takiej proporcji, w jakiej przychód podatnika, o którym mowa w ust. 1, 
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pozostaje do ogólnej kwoty takich przychodów podatnika oraz 

podmiotów z nim powiązanych. 

9. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek od 

przychodów z budynków i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w 

terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który 

płacony jest podatek. Jeżeli podatnik przed upływem terminu, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, złoży zeznanie, o którym mowa w art. 45 

ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, podatek od przychodów z budynków za ostatni 

miesiąc roku podatkowego wpłaca nie później niż w terminie złożenia 

tego zeznania. 

10. Kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku od przychodów 

z budynków podatnicy odliczają od zaliczki na podatek, o której mowa 

w art. 44. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, 

odliczeniu podlega podatek od przychodów z budynków zapłacony za 

miesiące przypadające na dany kwartał. 

11. Podatnicy mogą nie wpłacać podatku od przychodów 

z budynków, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek, o której 

mowa w art. 44, za dany miesiąc. 

12. Kwotę zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym 

podatku od przychodów z budynków odlicza się od podatku obliczonego 

zgodnie z art. 27 lub art. 30c za rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się 

w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2. 

13. Kwota podatku od przychodów z budynków nieodliczona na 

podstawie ust. 12 podlega zwrotowi wyłącznie na wniosek podatnika, 

jeżeli organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości wysokości 

zobowiązania podatkowego lub straty, obliczonych zgodnie z art. 27 lub 

art. 30c w złożonym zeznaniu podatkowym oraz podatku od przychodów 

z budynków, w szczególności jeżeli koszty finansowania dłużnego 

poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem budynku, jak 

również inne przychody i koszty ustalone zostały na warunkach 

rynkowych. 

14. Jeżeli organ podatkowy określi zobowiązanie podatkowe lub 

wysokość straty w innej wysokości niż wynikającej z zeznania 
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podatkowego, o którym mowa w ust. 13, podatnikowi przysługuje prawo 

do zwrotu w wysokości: 

1) różnicy pomiędzy kwotą zapłaconego i nieodliczonego podatku od 

przychodów z budynków a kwotą podatku określoną przez organ 

podatkowy zgodnie z art. 27 lub art. 30c – w przypadku określenia 

przez organ podatkowy zobowiązania podatkowego, albo 

2) zapłaconego i nieodliczonego podatku od przychodów z budynków 

– w przypadku określenia przez organ podatkowy straty. 

15. W przypadku gdy środek trwały został oddany do używania 

na podstawie umowy leasingu w rozumieniu art. 23a pkt 1, przepisy 

ust. 1–14 stosuje się wyłącznie do podmiotu dokonującego odpisów 

amortyzacyjnych zgodnie z art. 22a–22o. 

16. Przepisy ust. 1–15 stosuje się również, w przypadku gdy 

podatnik bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych przeniesie w 

całości lub w części własność albo współwłasność budynku albo odda do 

używania budynek na podstawie umowy leasingu w rozumieniu art. 23f, 

w celu uniknięcia podatku od przychodów z budynków. W takim 

przypadku, u podmiotu, na który została przeniesiona własność albo 

współwłasność budynku lub jego część albo podmiotu, który przyjął do 

używania budynek na podstawie tej umowy, nie ustala się przychodu, o 

którym mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym tego budynku lub jego 

części.”; 

6b) w art. 45 po ust. 3c dodaje się ust. 3d w brzmieniu: 

„3d. Podatnicy obowiązani do zapłaty podatku od przychodów 

z budynków są obowiązani w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 

lub ust. 1a pkt 2, wykazać środki trwałe, których wartość początkowa jest 

uwzględniana przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od 

przychodów z budynków, kwotę należnego i zapłaconego podatku oraz 

kwotę dokonanych odliczeń zgodnie z art. 30g.”;”; 
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2) w art. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) art. 24b i art. 24c otrzymują brzmienie: 

„Art. 24b. 1. Podatek dochodowy od przychodu stanowiącego 

wartość początkową środka trwałego będącego budynkiem, który: 

1) stanowi własność albo współwłasność podatnika, 

2) został oddany w całości lub w części do używania na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym 

charakterze, 

3) jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

‒ zwany dalej „podatkiem od przychodów z budynków”, wynosi 0,035% 

podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. 

2. Zwalnia się od podatku od przychodów z budynków budynek 

mieszkalny oddany do używania w ramach realizacji programów 

rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, 

jeżeli zwolnienie to stanowi rekompensatę spełniającą warunki określone 

w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług 

publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do 

wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym 

(Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3). 

3. Przychód, o którym mowa w ust. 1, stanowi ustalona na pierwszy 

dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego 

opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji, 

a w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji 

– przychód stanowi wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia 

środka trwałego do ewidencji. W miesiącu, w którym dokonano zbycia 

budynku lub oddania do używania na podstawie umowy leasingu, o której 

mowa w art. 17f, przychód powstaje u podatnika będącego właścicielem 

albo współwłaścicielem budynku lub podatnika używającego budynek na 

podstawie tej umowy, przez co najmniej 16 dni w miesiącu. 
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4. W przypadku gdy środek trwały stanowi: 

1) współwłasność podatnika, przy obliczaniu wartości początkowej 

przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji tego podatnika; 

2) własność albo współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, przy 

obliczaniu wartości początkowej przypadającej na wspólnika, 

przepis art. 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku gdy środek trwały został oddany do używania 

w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni 

użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej 

budynku. Proporcję, o której mowa w zdaniu pierwszym, ustala się na 

dzień określony w ust. 3. 

6. W przypadku gdy w budynku znajdują się lokale mieszkalne 

oddane do używania w ramach realizacji programów rządowych 

i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, o których 

mowa w ust. 2, przychód pomniejsza się proporcjonalnie do udziału 

powierzchni użytkowej tych lokali mieszkalnych w całkowitej użytkowej 

powierzchni budynku. Przepis ust. 5 zdanie drugie stosuje się. 

7. Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów, o których 

mowa w ust. 1, z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 

10 000 000 zł. 

8. W przypadku gdy podatnik posiada udział w kapitale innego 

podmiotu w rozumieniu art. 11, kwotę, o której mowa w ust. 7, ustala się 

w takiej proporcji, w jakiej przychód podatnika, o którym mowa w ust. 1, 

pozostaje do ogólnej kwoty takich przychodów podatnika oraz 

podmiotów z nim powiązanych. 

9. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek od 

przychodów z budynków i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w 

terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który 

płacony jest podatek. Jeżeli podatnik przed upływem terminu, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, złoży zeznanie, o którym mowa w art. 27 

ust. 1, podatek od przychodów z budynków za ostatni miesiąc roku 

podatkowego wpłaca nie później niż w terminie złożenia tego zeznania. 
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10. Kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku od przychodów 

z budynków podatnicy odliczają od zaliczki na podatek, o której mowa 

w art. 25. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, 

odliczeniu podlega podatek od przychodów z budynków zapłacony za 

miesiące przypadające na dany kwartał. 

11. Podatnicy mogą nie wpłacać podatku od przychodów 

z budynków, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek, o której 

mowa w art. 25, za dany miesiąc. 

12. Kwotę zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym 

podatku od przychodów z budynków odlicza się od podatku obliczonego 

zgodnie z art. 19 za rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, 

o którym mowa w art. 27 ust. 1. 

13. Kwota podatku od przychodów z budynków nieodliczona na 

podstawie ust. 12 podlega zwrotowi wyłącznie na wniosek podatnika, 

jeżeli organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości wysokości 

zobowiązania podatkowego lub straty, obliczonych zgodnie z art. 19 

w złożonym zeznaniu podatkowym oraz podatku od przychodów 

z budynków, w szczególności jeżeli koszty finansowania dłużnego 

poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem budynku, jak 

również inne przychody i koszty ustalone zostały na warunkach 

rynkowych. 

14. Jeżeli organ podatkowy określi zobowiązanie podatkowe lub 

wysokość straty w innej wysokości niż wynikającej z zeznania 

podatkowego, o którym mowa w ust. 13, podatnikowi przysługuje prawo 

do zwrotu w wysokości: 

1) różnicy pomiędzy kwotą zapłaconego i nieodliczonego podatku od 

przychodów z budynków a kwotą podatku określoną przez organ 

podatkowy zgodnie z art. 19 – w przypadku określenia przez organ 

podatkowy zobowiązania podatkowego, albo 

2) zapłaconego i nieodliczonego podatku od przychodów z budynków 

– w przypadku określenia przez organ podatkowy straty. 

15. W przypadku gdy środek trwały został oddany do używania 

na podstawie umowy leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1, przepisy 
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ust. 1–14 stosuje się wyłącznie do podmiotu dokonującego odpisów 

amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m. 

16. Przepisy ust. 1–15 stosuje się również, w przypadku gdy 

podatnik bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych przeniesie w 

całości lub w części własność albo współwłasność budynku albo odda do 

używania budynek na podstawie umowy leasingu w rozumieniu art. 17f, 

w celu uniknięcia podatku od przychodów z budynków. W takim 

przypadku, u podmiotu, na który została przeniesiona własność albo 

współwłasność budynku lub jego część albo podmiotu, który przyjął do 

używania budynek na podstawie tej umowy, nie ustala się przychodu, o 

którym mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym tego budynku lub jego 

części. 

Art. 24c. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej suma 

przychodów, o której mowa w art. 24b ust. 7, obejmuje sumę przychodów 

spółek tworzących podatkową grupę kapitałową.”;”; 

3) w art. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) art. 8, art. 9a, art. 21 ust. 1 pkt 83c, art. 22 ust. 9b, art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a i 

ust. 9, art. 24 ust. 12a, art. 30g ust. 13 i 14, art. 45 ust. 3d oraz art. 52i ustawy 

zmienianej w art. 1, 

2) art. 24b ust. 13 i 14 oraz art. 38d ustawy zmienianej w art. 2,”; 

4) po art. 4 dodaje się art. 4a–4c w brzmieniu: 

„Art. 4a. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok 

podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r., 

a zakończy się po dniu 31 grudnia 2018 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku 

podatkowego przepisy art. 24b i art. 24c ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu 

dotychczasowym. 

Art. 4b. W roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r. 

przepisy art. 30g ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 24b ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się wyłącznie do budynków, o których 

mowa w art. 30g ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 24b ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, oddanych w całości lub w części do używania 

na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. 
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Przepisy art. 30g ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 24b ust. 5 ustawy zmienianej 

w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio. 

Art. 4c. W roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r. do 

budynków, o których mowa w art. 30g ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 oraz 

art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, 

wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika, 

nie stosuje się przepisów art. 30g ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 24b ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.”; 

5) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem art. 1 pkt 6a i art. 2 pkt 1a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 

2019 r.”. 
 



UZASADNIENIE 

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku 

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

oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175) do ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (dalej „ustawa PIT”) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych (dalej „ustawa CIT”) zostały wprowadzone regulacje dotyczące 

tzw. minimalnego podatku dochodowego.  

Rozwiązanie to skierowane jest do podatników posiadających określone nieruchomości 

komercyjne w postaci budynków biurowych oraz budynków handlowo-usługowych, 

których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Przepisy te zaczęły obowiązywać od 

dnia 1 stycznia 2018 r. 

Regulacje dotyczące minimalnego podatku dochodowego są przedmiotem 

postępowania przed Komisją Europejską (KE) w przedmiocie badania, czy nie stanowią 

niedozwolonej pomocy publicznej.  

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez stronę polską z KE obowiązujące w Polsce 

przepisy wymagają zmian w kierunku: 

1) objęcia minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich nieruchomości – 

budynków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, jeżeli zostały oddane do 

używania w ramach rządowych (samorządowych) programów dotyczących 

budownictwa społecznego i takie zwolnienie jest zgodne z zasadami pomocy 

publicznej; 

2) stosowania minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do tych 

nieruchomości (ich części), które są wynajmowane; 

3) zmiany progu 10 mln zł, poniżej którego nieruchomość nie podlega opodatkowaniu 

minimalnym podatkiem dochodowym z nieruchomości na podatnika; 

4) możliwości uniknięcia obciążenia (zwrot) podatkiem od przychodów z budynków 

w przypadku potwierdzenia przez organ podatkowy zapłaty podatku PIT lub CIT 

we właściwej wysokości, jeżeli podatnik wystąpi z wnioskiem o zwrot tego 

podatku. 

Proponowane w autopoprawce zmiany wychodzą naprzeciw ww. oczekiwaniom KE.  
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W wyniku proponowanych zmian minimalnym podatkiem dochodowym (w projekcie 

proponuje się, aby podatek ten został określony jako „podatek od przychodów 

z budynków”), zostaną, co do zasady, objęte wszystkie budynki (mieszkalne 

i niemieszkalne) położone na terytorium Polski. Podkreślić należy, iż podatek od 

przychodów z budynków będzie płacony od tych środków trwałych w postaci 

budynków, które generują przychody z ich najmu (dzierżawy itp.). W przypadku 

podatników podatku PIT podatek minimalny nie będzie dotyczył umów najmu 

zawieranych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny).  

Jeżeli tylko część budynku będzie oddana do używania na podstawie umowy najmu, 

wówczas podatnik będzie obowiązany do zapłaty podatku od przychodów z budynków 

od tej części, która została wynajęta.  

Z zakresu tego podatku zostaną wyłączone te budynki mieszkalne, które zostaną oddane 

do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących 

budownictwa społecznego, pod warunkiem iż takie zwolnienie będzie stanowiło 

rekompensatę spełniającą warunki określone w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 

20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług 

publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług 

świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. 

Zmianie ulega również sposób stosowania limitu (kwoty) 10 mln zł, poniżej którego 

nieruchomości nie były objęte podatkiem od przychodów z budynków i która to wartość 

stanowiła swoistą kwotę wolną (na nieruchomość). Proponuje się, aby taka kwota 

przypadała na podatnika bez względu na ilość i wartość posiadanych przez niego 

budynków.  

Jednocześnie w przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo w rozumieniu 

odpowiednich przepisów ustaw o podatku dochodowym kwota 10 mln zł będzie 

dzielona na te podmioty w proporcji, w jakiej przychód z budynku podatnika pozostaje 

w ogólnej kwocie przychodów wszystkich podmiotów powiązanych. Rozwiązanie to 

ma na celu przeciwdziałanie ewentualnemu przenoszeniu własności (współwłasności) 

budynków pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu uniknięcia opodatkowania 

podatkiem minimalnym. Kolejnym rozwiązaniem, którego celem jest przeciwdziałanie 

stosowaniu przez podatnika działań optymalizacyjnych zmierzających do niepłacenia 

podatku od przychodów z budynków, jest rozwiązanie wprowadzające klauzulę TAAR 
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(ust. 16) polegające na tym, iż regulacje dotyczące omawianego podatku stosować się 

będzie również w przypadku, gdy podatnik bez uzasadnionych przyczyn 

ekonomicznych przeniesie w całości lub w części własność lub współwłasność budynku 

(albo odda do używania w ramach umowy leasingu) w celu uniknięcia podatku od 

przychodów z budynków (w zakresie, w jakim zastosowanie znajdzie ta klauzula 

budynku lub ich części nie będą podlegały opodatkowaniu u podmiotu, który je nabył 

od podatnika). 

W proponowanych zmianach wprowadza się także rozwiązanie umożliwiające 

podatnikom odzyskanie podatku od przychodów z budynków. Przewiduje się, że 

podatek od przychodów z budynków podlegać będzie zwrotowi wyłącznie na wniosek 

podatnika. Przy czym możliwość taka będzie miała miejsce, jeżeli organ podatkowy nie 

stwierdzi nieprawidłowości wysokości zobowiązania podatkowego lub straty, 

obliczonych zgodnie z zasadami ogólnymi w złożonym zeznaniu podatkowym oraz 

podatku od przychodów z budynków (ust. 13). Jednakże nawet, gdy organ podatkowy 

określi zobowiązanie podatkowe lub wysokość straty w innej wysokości niż 

wynikającej ze złożonego przez podatnika zeznania podatkowego, podatnikowi 

przysługiwać będzie prawo do zwrotu w wysokości:  

1) różnicy pomiędzy kwotą zapłaconego i nieodliczonego podatku od przychodów 

z budynków a kwotą podatku określoną przez organ podatkowy zgodnie z zasadami 

ogólnymi – w przypadku określenia przez organ podatkowy zobowiązania 

podatkowego, albo 

2) zapłaconego i nieodliczonego podatku od przychodów z budynków – w przypadku 

określenia przez organ podatkowy straty. 

Rozwiązanie takie wpisuje się w cel minimalnego podatku, jakim jest przeciwdziałanie 

stosowania przez podatników optymalizacji podatkowej. Nie jest natomiast celem tego 

podatku „karanie” podatników, którzy z przyczyn obiektywnych, ekonomicznie 

uzasadnionych płacą niski podatek dochodowy lub wykazują stratę. 

Zgodnie z proponowanymi przepisami przejściowymi powyższe rozwiązanie, jako 

korzystne dla podatników, będzie mogło być stosowane także do podatku minimalnego 

zapłaconego przed dniem 1 stycznia 2019 r.  

Dodatkowo podatnicy przy ustalaniu podstawy opodatkowania będą mogli stosować 

rozwiązanie dotyczące objęcia podatkiem tylko tej części budynku, która jest 

wynajmowana (zmiana korzystna dla podatnika) w roku podatkowym rozpoczynającym 
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się po dniu 31 grudnia 2017 r. Ponadto również już od tego roku podatkowego 

podatnicy będą mogli przy ustalaniu podstawy opodatkowania wyłączyć 

z opodatkowania także budynki handlowo-usługowe, jeżeli są wykorzystywane 

wyłącznie lub w głównym stopniu na własne cele podatnika (dotychczas takim 

rozwiązaniem są objęte tylko budynki biurowe). 

Pozostałe zmiany dotyczące podatku minimalnego znajdą zastosowanie od nowego 

roku podatkowego rozpoczętego po dniu 31 grudnia 2018 r.  

Autopoprawka pozytywnie wpłynie na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych 

i średnich przedsiębiorców. Celem wprowadzenia minimalnego podatku dochodowego 

było ograniczenie działań optymalizacyjnych, które z racji posiadanych środków stosują 

przede wszystkim duże podmioty gospodarcze. Zmiany w zakresie tego podatku mogą 

więc wpłynąć pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw i tym samym wzmocnienie ich pozycji na rynku. 

Przedmiot projektowanego aktu prawnego nie jest sprzeczny z prawem Unii 

Europejskiej. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) autopoprawka zostanie udostępniona 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Rządowego Centrum 

Legislacji.  

Autopoprawka nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. 

poz. 597).  

Autopoprawka nie wymaga zaopiniowania, dokonania konsultacji albo uzgodnienia 

z właściwymi instytucjami i organami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem 

Centralnym. 



Nazwa projektu: 
Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne (druk nr 2291) 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 
Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu:  
Paweł Gruza 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: 
Maciej Żukowski  
Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych, 
tel.: (22) 694-33-26, e-mail: maciej.zukowski@mf.gov.pl 

Data sporządzenia: 
4 kwietnia 2018 r. 

Źródło:  
Inicjatywa własna Ministra Finansów 

Nr w wykazie prac  

 

 

 
 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W związku ze złożoną skargą dotyczącą tzw. minimalnego podatku dochodowego Komisja Europejska wszczęła 
postępowanie dotyczące obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. regulacji w podatkach dochodowych dotyczących 
tego podatku. W wyniku prowadzonych przez stronę polską rozmów uzgodniono zakres zmian w przepisach 
podatkowych, które wyeliminowałyby zastrzeżenia ze strony Komisji Europejskiej. Brak stosownych zmian może 
oznaczać wydanie przez Komisję decyzji o zawieszeniu obowiązywania przepisów dotyczących minimalnego podatku 
dochodowego. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wprowadzenie zmian w przepisach ustaw o podatku dochodowym, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Komisją 
Europejską w zakresie: 
1) objęcia minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich budynków, z pewnymi wyłączeniami, jeżeli budynek 

mieszkalny został oddany do używania w ramach rządowych (samorządowych) programów dotyczących 
budownictwa społecznego i takie zwolnienie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej; 

2) stosowania minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do tych nieruchomości (ich części), które są 
wynajmowane; 

3) przyjęcia, iż pomniejszenie podstawy opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym o kwotę 10 mln zł odnosi 
się do podatnika, a nie do posiadanej przez niego nieruchomości;  

4) możliwości uniknięcia obciążenia (zwrot) minimalnym podatkiem dochodowym w przypadku potwierdzenia przez 
organ podatkowy zapłaty podatku PIT lub CIT we właściwej wysokości, jeżeli podatnik wystąpi z wnioskiem o zwrot 
tego podatku. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy podatku 
dochodowego od osób 
prawnych i podatnicy 
podatku dochodowego od 
osób fizycznych 
uzyskujący przychody 
z najmu, dzierżawy oraz 
umów o podobnym 
charakterze w ramach 
działalności gospodarczej  

Ok. 20 tysięcy 
podatników 

Dane MF: Podatnicy 
prowadzący działalność 
gospodarczą w zakresie 
wynajmu i zarządzania 
nieruchomościami własnymi 
lub dzierżawionymi: 
68.20 PKD – dane 
uwzględniają jedynie 
podatników, w przypadku 
których działalność ta jest 
działalnością przeważającą 

Konieczność zapłaty 
minimalnego podatku 
dochodowego, jednocześnie 
możliwość wystąpienia, po 
spełnieniu określonych 
warunków, z wnioskiem 
o nadpłatę w tym podatku. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie prowadzono konsultacji poprzedzających przygotowanie projektu.  
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Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 248) oraz stosownie do § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin 
pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, późn. zm.) projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 
 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Minimalny podatek dochodowy podlega odliczeniu od podatku dochodowego obliczonego na 
zasadach ogólnych. W przypadkach tych będzie on neutralny dla podatnika. Podatek może 
jednak wystąpić w przypadku podatników, którzy nie będą mogli dokonać jego odliczenia. 
Dlatego też rozwiązanie to może wpłynąć na wzrost dochodów sektora finansów publicznych 
z tytułu podatku dochodowego, lecz skutki finansowe tych rozwiązań są trudne do oszacowania 
z uwagi na brak danych pozwalających na dokonanie ich oceny. Na brak możliwości 
oszacowania skutków finansowych omawianego rozwiązania wpływa także projektowana 
możliwość uzyskania przez podatnika zwrotu zapłaconego minimalnego podatku dochodowego 
w przypadku pozytywnej decyzji organu podatkowego.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

Celem wprowadzenia minimalnego podatku dochodowego było ograniczenie 
działań optymalizacyjnych, które z racji posiadanych środków stosują przede 
wszystkim duże podmioty gospodarcze. Zmiany w zakresie tego podatku 
mogą więc wpłynąć pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw i tym samym wzmocnienie ich pozycji na rynku. 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne wzrost gospodarczy Zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego umożliwią pełniejszą 
realizację prowadzonej przez państwo polityki gospodarczej. Dotyczy to 
w szczególności wszelkich działań mających na celu pobudzenie wzrostu 
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gospodarczego i konkurencyjności podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą. 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Zmiany dotyczące minimalnego podatku dochodowego oznaczać będą konieczność dokonywania miesięcznych wpłat 
podatku z tego tytułu przez szerszą grupę podatników. Ponadto tacy podatnicy będą obowiązani do wykazania 
w zeznaniu rocznym środków trwałych, których wartość stanowi podstawę opodatkowania, kwotę należnego 
i uiszczonego podatku oraz kwotę dokonanych odliczeń. 
9. Wpływ na rynek pracy  

Jakkolwiek nie można jednoznacznie określić charakteru wpływu zmienianych przepisów na rynek pracy w Polsce, 
wydaje się, że będzie on neutralny. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 
 
Brak wpływu na ww. obszary. 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wejście w życie 1 stycznia 2019 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Trzy lata po wejściu w życie regulacji. Ewaluacja punktowa na wewnętrzne potrzeby Ministra Finansów. 
Mierniki:  
– wpłaty z tytułu minimalnego podatku dochodowego dokonywanego przez osoby prawne oraz osoby fizyczne, 
– wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych i ich relacja 

do PKB. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 
 



Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.1689.2017.akr/10 

dot.: RM-10-11-18 autopoprawka z 9.04.2018 r. 

Opinia 

Warszawa, dnia !] kwietnia 2018 r. 

Pani 
Jolanta Rusiniak 
Sekretarz Rady Ministrów 

o zgodności z prawem Unii Europejskiej autopoprawki do rządowego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych oraz ustowy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiągonych przez osoby fizyczne (druk sejmowy nr 2291.}, wyraźona przez ministra 

właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowna Pani Minister, 

w związku z przedłożoną autopoprawką pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

Przedłożona autopoprawka przewiduje zmianę art. 30g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200} oraz zmianę art. 24b ustawy z dnia 
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017, poz. 2343}. W 
aktualnie obowiązujących przepisach, które weszły w życie l stycznia 2018 r., określony został 
nowy rodzaj podatku z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium RP, którego 
wartość początkowa przekracza 10 mln zł, w postaci: 

l) budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego jako: 
a} centrum handlowe, 
b} dom towarowy, 
c) samodzielny sklep i butik, 
d) pozostały handlowo-usługowy, 

2) budynku biurowego sklasyfikowanego jako budynek biurowy. 

Aktualnie wprowadzony podatek, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. budził 

zastrzeżenia pod względem zgodności z prawem U E jeszcze przed jego uchwaleniem i MSZ 
zgłaszał w toku procesu legislacyjnego zastrzeżenia, w których sygnalizował, że podatek ten, z 
uwagi na jego podobieństwo do zakwestionowanego przez Komisję Europejską podatku od 
sprzedaży detalicznej, także może zostać zakwestionowany. 

Z uwagi na powyższe okoliczności MSZ pozytywnie ocenia obecną autopoprawkę, która 
przewiduje zmianę ww. problematycznych przepisów. Autopoprawka ta utrzymując samo 
opodatkowanie, pozbawia je równocześnie cech selektywności, z powodu których podatek mógł 



być oceniany jako niedozwolona pomoc państwa. Mając powyższe na uwadze, pragnę wskazać, 
co następuje: 

Przedłoiona autopoprawka nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 

Pani Teresa Czerwińska 
Minister Finansów 

Z poważaniem 

z up. MinistJitw lagrnniczn h 
P.

• vc 
10tr Wowrzyk 

Pod.s;ekn'!tarz Stanu 
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