Numer artykułu
Art. 16

Proponowane zmiany w ustawie o CIT od 2018 r.*
Było
Będzie
Otrzymuje brzmienie:
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
1) wydatków na:
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem 1) wydatków na:
opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za
b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. wieczyste użytkowanie gruntów,
a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków
wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład
części,
nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość
wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych
amortyzacyjnych
- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę
- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem
sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości
jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia;
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na 2) (uchylony)
3) (uchylony)
czas ich poniesienia;
2) (uchylony)
4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad
3) (uchylony)
określonych w art. 16a-16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej
4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro
zasad określonych w art. 16a-16m, w części ustalonej od wartości samochodu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania;
przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu 5) strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części
średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1;
samochodu do używania;
6) strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli
5) strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności;
części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h 7) (uchylony)
ust. 1 pkt 1;
8) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji)
6) strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w
trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z
rodzaju działalności;
odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu
7) (uchylony)
wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia
8) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e;
udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie 8a) (uchylony)
tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak 8b) wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu
kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw
papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie
wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości
funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e;
niematerialnych i prawnych;
8a)
8c) wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) spółek łączonych lub
(uchylony)
dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku
8b) wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 8b; wydatki te stanowią
- do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub
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Art. 16 ust. 1
pkt 13d i 13e

Art. 16 ust. 1
pkt 14

Art. 16 ust. 1
pkt 15a
Art. 16 ust. 1
pkt 25 lit. a-ba

realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia o ile wydatki te, stosownie do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości
początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych;
8c)
wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na
nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia
lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowią
koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki
przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:
a) ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w spółce
przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
b) ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub
dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
c) wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej,
ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego
wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce
dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała
część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego
zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie;
BRAK

nowo zawiązanej, w wysokości:
a) ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub
dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
b) ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej
zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
c) wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych
zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość wydzielanej części
majątku spółki dzielonej do wartości jej majątku bezpośrednio przed podziałem; pozostała
część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia
udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie;

14) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między
spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz
Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są
koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa
w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na
rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2016 r. poz. 239 i 395), z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności
charytatywnej prowadzonej przez te organizacje;
BRAK

Otrzymuje brzmienie:
14) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem wpłat na rzecz Polskiej Organizacji
Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena
nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o
podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności
charytatywnej prowadzonej przez te organizacje;

25) wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem:
a) wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały
zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została
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Dodaje się:
13d) odsetek od pożyczki partycypacyjnej;
13e) kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 uzyskanego w celu
nabycia udziałów (akcji) spółki – w części, w jakiej pomniejszałyby one podstawę
opodatkowania, w której uwzględniane są przychody związane z kontynuacją działalności
gospodarczej tej spółki, w szczególności w związku z połączeniem, wniesieniem wkładu
niepieniężnego, przekształceniem formy prawnej lub utworzeniem podatkowej grupy
kapitałowej;

Dodaje się:
15a) kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki
(zysku netto);
Otrzymuje brzmienie:
a) wierzytelności, w części, w jakiej uprzednio zostały zarachowane do przychodów
należnych i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust.

Art. 16 ust. 1
pkt 26

udokumentowana w sposób określony w ust. 2,
b) udzielonych przez jednostki organizacyjne uprawnione, na podstawie
odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, do udzielania
kredytów (pożyczek) - wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek),
pomniejszonych o kwotę niespłaconych odsetek i równowartość rezerw na te
kredyty (pożyczki), zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,
ba) nabytych przez bank hipoteczny w celu emisji listów zastawnych od innych
banków wierzytelności z tytułu udzielonych przez nie kredytów, zwanych dalej
,,nabytymi wierzytelnościami banku hipotecznego'' - wymagalnych a
nieściągalnych, pomniejszonych o kwotę niespłaconych odsetek i
równowartość rezerw na te kredyty, zaliczonych uprzednio do kosztów
uzyskania przychodów,
c) strat poniesionych przez bank z tytułu udzielonych po dniu 1 stycznia 1997 r.
gwarancji albo poręczeń spłaty kredytów i pożyczek, obliczonych zgodnie z pkt
25 lit. b;
26) rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność
została uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych rezerw utworzonych na
pokrycie:
a) w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 25 lit. b:
- wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek),
- kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii straconych, udzielonych
przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na podstawie
odrębnych ustaw,
aa) w bankach hipotecznych - wymagalnych a nieściągalnych nabytych
wierzytelności banku hipotecznego,
b) wymagalnych, a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank
po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek,
c) zakwalifikowanych do kategorii straconych należności z tytułu udzielonych
przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i
pożyczek, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji
na podstawie odrębnych ustaw,
d) 25% kwoty kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych
oraz 25% zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych należności z tytułu
gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek - udzielonych przez bank po
dniu 1 stycznia 1997 r.,
da) 25% kwoty zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych nabytych
wierzytelności banku hipotecznego,
e) 50% kwoty kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych
oraz 50% zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych należności z tytułu
gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek - udzielonych przez bank
przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na podstawie
odrębnych ustaw;
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2,
b)
wymagalnych a nieściągalnych kredytów (pożyczek) pomniejszonych o kwotę
odsetek, opłat i prowizji oraz o równowartość rezerw lub odpisów na straty kredytowe
albo odpisów aktualizujących wartość należności, utworzonych na te kredyty (pożyczki),
zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów – w przypadku gdy te kredyty
(pożyczki) udzielone zostały przez jednostkę organizacyjną, której działalność podlega
nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnioną do
udzielania kredytów (pożyczek) na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady jej
funkcjonowania,
ba) nabytych wierzytelności banku hipotecznego – wymagalnych a nieściągalnych,
pomniejszonych o kwotę odsetek, opłat i prowizji oraz o równowartość rezerw lub
równowartość odpisów na straty kredytowe, utworzonych na te wierzytelności banku
hipotecznego, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,

Otrzymuje brzmienie:
26) rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została
uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych rezerw na należności z tytułu udzielonych przez
bank kredytów (pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji
(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), pomniejszonych o wartość rezerw dotyczącą
odsetek, prowizji i opłat, które zostały utworzone na pokrycie:
a) w bankach, z zastrzeżeniem lit. c:
– wymagalnych a nieściągalnych – udzielonych kredytów (pożyczek),
– wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1
stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek),
–
udzielonych kredytów (pożyczek), zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na
podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 – do wysokości nie większej niż 25% tej
kwoty kredytu (pożyczki), na którą została utworzona rezerwa,
–
należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji
(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na
podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 – do wysokości nie większej niż 25% tej
kwoty należności, na którą została utworzona rezerwa,
b) w bankach hipotecznych:
– wymagalnych a nieściągalnych nabytych wierzytelności banku hipotecznego,
–
nabytych wierzytelności banku hipotecznego, zakwalifikowanych do kategorii
wątpliwe, na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 – do wysokości nie większej
niż 25% kwoty tej nabytej wierzytelności banku hipotecznego, na którą została utworzona
rezerwa,
c)
w bankach, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na
podstawie odrębnych ustaw:
–
kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii stracone, na podstawie
przepisów, o których mowa w ust. 3,
–
należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji

(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii stracone, na
podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3,
–
kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na podstawie
przepisów, o których mowa w ust. 3 – do wysokości nie większej niż 50% tej kwoty
kredytu (pożyczki), na którą została utworzona rezerwa,
–
należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów
(pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na podstawie przepisów, o których
mowa w ust. 3 – do wysokości nie większej niż 50% tej kwoty należności, na którą została
utworzona rezerwa;
Art. 16 ust. 1
pkt 26b

26b) w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych odpisów
aktualizujących wartość należności, z wyjątkiem odpisów aktualizujących
wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, utworzonych
zgodnie z przepisami o rachunkowości, pomniejszonych o wartość odpisów
aktualizujących dotyczącą odsetek od tych pożyczek i kredytów, których
nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 3;

Art. 16 ust. 1
pkt 26c

BRAK
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Otrzymuje brzmienie:
26b) w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych odpisów aktualizujących
wartość należności, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu
udzielonych kredytów (pożyczek), utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
pomniejszonych o wartość odpisów aktualizujących dotyczącą odsetek, opłat i prowizji od
tych kredytów (pożyczek), których nieściągalność została uprawdopodobniona na
podstawie ust. 2a pkt 3;
Dodaje się:
26c) odpisów na straty kredytowe utworzonych na pokrycie wierzytelności, których
nieściągalność została uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych odpisów na straty
kredytowe utworzonych na należności z tytułu udzielonych przez bank kredytów
(pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń)
spłaty kredytów (pożyczek), pomniejszonych o wartość odpisów na straty kredytowe
dotyczącą odsetek, prowizji i opłat, które zostały utworzone na pokrycie:
a) w bankach, z zastrzeżeniem lit. c:
– wymagalnych a nieściągalnych – udzielonych kredytów (pożyczek),
– wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1
stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek),
– udzielonych kredytów (pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek
przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy – do wysokości nie większej niż 25%
tej kwoty kredytu (pożyczki), na którą został utworzony odpis na straty kredytowe,
–
należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji
(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek
przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy – do wysokości nie większej niż 25%
tej kwoty należności, na którą został utworzony odpis na straty kredytowe,
b) w bankach hipotecznych:
– wymagalnych a nieściągalnych nabytych wierzytelności banku hipotecznego,
–
nabytych wierzytelności banku hipotecznego z tytułu kredytów (pożyczek), których
opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12
miesięcy – do wysokości nie większej niż 25% tej kwoty nabytej wierzytelności banku
hipotecznego, na którą został utworzony odpis na straty kredytowe,
c)
w bankach, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na
podstawie odrębnych ustaw:

Art. 16 ust. 1
pkt 27

27) rezerw innych niż wymienione w pkt 26, jeżeli obowiązek ich tworzenia w
ciężar kosztów nie wynika z innych ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania
przychodów rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, inne niż
określone w niniejszej ustawie jako taki koszt;

Art. 16 ust. 1
pkt 39

39) strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta
uprzednio, na podstawie art. 12 ust. 3, została zarachowana jako przychód
należny;

Art. 16 ust. 1
pkt 44

44) umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na
podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne;

Art. 16 ust. 60 i
61

60) odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający
bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo
udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub
pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość
zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub
pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego
również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału
własnego spółki - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca
wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego
zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca
poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się
odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego
takiej spółdzielni;
61)
odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych
spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż
po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę
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– wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek),
– wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1
stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek),
– kredytów (pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6
miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy – do wysokości nie większej niż 50% tej kwoty
kredytu (pożyczki), na którą został utworzony odpis na straty kredytowe,
–
należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów
(pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie
przekracza 12 miesięcy – do wysokości nie większej niż 50% tej kwoty należności, na
którą został utworzony odpis na straty kredytowe;
Otrzymuje brzmienie:
27) rezerw, odpisów na straty kredytowe oraz odpisów aktualizujących, innych niż
wymienione w pkt 26–26c, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z
innych ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy i odpisy na straty
kredytowe oraz odpisy aktualizujące utworzone zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości albo MSR, inne niż określone w niniejszej ustawie jako taki koszt;
Otrzymuje brzmienie:
39) strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, w tym w sposób określony w art. 12
ust. 1 pkt 7, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały
zarachowane jako przychód należny – do wysokości uprzednio zarachowanej jako
przychód należny;
Otrzymuje brzmienie:
44) umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio
zostały zarachowane jako przychody należne – do wysokości zarachowanej jako
przychód należny;
60) odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio
lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez
podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów
(akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających
bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki,
uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość
kapitału własnego spółki - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca
wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec
tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty
odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków
spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni;
61) odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych
spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25%
udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki
udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio
nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego
również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego

Art. 16 ust. 1
pkt 64a

wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających
bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki
otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu
pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej
pożyczkę - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość
kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia,
określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek
od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków
spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni;
BRAK

Art. 16 ust. 1
pkt 73 i 74

BRAK

Art. 16 ust. 2a

2a. Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną:

Art. 16 ust. 2a
pkt 2

2) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze, lit. aa albo lit. b,
jeżeli:
a) spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. a albo lit. b, lub
b) opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekracza 6
miesięcy, a ponadto:
- spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. d, albo
- wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
albo
- miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek
mimo podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego
miejsca i majątku;
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spółki otrzymującej pożyczkę - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca
wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia,
określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od
pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz
funduszu własnego takiej spółdzielni;

Dodaje się:
64a) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i
prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7, jeżeli uprzednio te prawa lub
wartości były przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest
wspólnikiem, nabyte lub wytworzone a następnie zbyte – w części przekraczającej
przychód uzyskany przez podatnika z ich uprzedniego zbycia;
Dodaje się:
73) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw
lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7, nabytych lub wytworzonych przez
podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest wspólnikiem, a następnie
zbytych – w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z ich zbycia;
74) podatku, o którym mowa w art. 24b.
2a.Nieściągalność wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 26–26c, uznaje się za
uprawdopodobnioną:
Otrzymuje brzmienie:
2) w przypadku wymagalnych a nieściągalnych kredytów (pożyczek), wymagalnych a
nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty
kredytów (pożyczek) oraz wymagalnych a nieściągalnych nabytych wierzytelności banku
hipotecznego, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze i drugie i lit.
b tiret pierwsze oraz w ust. 1 pkt 26c lit. a tiret pierwsze i drugie i lit. b tiret pierwsze,
jeżeli:
a)
dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, został postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość
albo
b)
zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o
zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte postępowanie
ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków,
albo
c)
opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekracza 12
miesięcy, a ponadto:
–
wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego
albo

Art. 16 ust. 2a
pkt 4 i 5

BRAK

Art. 16 ust. 2b

2b. Wierzytelności objęte rezerwami z tytułu kredytów (pożyczek) i udzielonych
przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, wymienionych w
ust. 1 pkt 26, pomniejsza się, z zastrzeżeniem ust. 2c, o wartość:
1) gwarancji lub poręczeń Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego lub
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
2) gwarancji lub poręczeń banku centralnego lub rządu kraju będącego
członkiem OECD;
3) gwarancji lub poręczeń banku mającego siedzibę w kraju będącym
członkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego
banku nie budzi obaw;
4) gwarancji lub poręczeń państwowej osoby prawnej, z wyłączeniem banków i
zakładów ubezpieczeń, uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do ich
udzielania w ramach realizacji powierzonych jej zadań państwowych, w
przypadku gdy w budżecie państwa określono źródła sfinansowania
ewentualnych zobowiązań;
5) przelewu wierzytelności z akredytywy zabezpieczającej (akredytywa typu
stand-by) otwartej lub potwierdzonej przez bank kraju będącego członkiem
OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie
budzi obaw;
6) umowy ubezpieczenia eksportowego lub gwarancji ubezpieczeniowej
Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., zawartej lub udzielonej
na podstawie przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa
ubezpieczeniach eksportowych, dla określonej umowy kredytowej lub
zobowiązania pozabilansowego - do 100% sumy odpowiednio ubezpieczenia
lub gwarancji, jeżeli konieczność tworzenia rezerwy celowej jest następstwem
zdarzeń objętych tym ubezpieczeniem lub gwarancją;
7) gwarancji lub poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonych na
podstawie przepisów o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne;
8) gwarancji lub poręczeń jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej
Polskiej (gmin, powiatów i województw) o dobrej sytuacji ekonomiczno-
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– wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo
–
miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek, mimo
podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku;
Dodaje się:
4) jeżeli wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 26 lit. c tiret pierwsze i drugie oraz
pkt 26c lit. c tiret pierwsze i drugie, związane są z realizacją programu restrukturyzacji na
podstawie odrębnych ustaw;
5)
jeżeli należności z tytułu udzielonych kredytów (pożyczek) lub należności z tytułu
udzielonych gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), lub nabytych
wierzytelności banku hipotecznego zostały na podstawie przepisów, o których mowa w
ust. 3, zakwalifikowane do kategorii wątpliwe, lub zostały wymienione w ust. 1 pkt 26c lit.
a tiret trzecie i czwarte, lit. b tiret drugie, lit. c tiret trzecie i czwarte.
2b. Wierzytelności objęte rezerwami z tytułu kredytów (pożyczek) i udzielonych przez
bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, wymienionych w ust. 1 pkt 26,
pomniejsza się, z zastrzeżeniem ust. 2c, o wartość:
1)
gwarancji lub poręczeń Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego lub Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego;
2)
gwarancji lub poręczeń banku centralnego lub rządu kraju będącego członkiem OECD;
3)
gwarancji lub poręczeń banku mającego siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, w
przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw;
4)
gwarancji lub poręczeń państwowej osoby prawnej, z wyłączeniem banków i zakładów
ubezpieczeń, uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do ich udzielania w
ramach realizacji powierzonych jej zadań państwowych, w przypadku gdy w budżecie
państwa określono źródła sfinansowania ewentualnych zobowiązań;
5)
przelewu wierzytelności z akredytywy zabezpieczającej (akredytywa typu stand-by)
otwartej lub potwierdzonej przez bank kraju będącego członkiem OECD, w przypadku
gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw;
6)
umowy ubezpieczenia eksportowego lub gwarancji ubezpieczeniowej Korporacji
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., zawartej lub udzielonej na podstawie
przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, dla
określonej umowy kredytowej lub zobowiązania pozabilansowego - do 100% sumy
odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli konieczność tworzenia rezerwy celowej
jest następstwem zdarzeń objętych tym ubezpieczeniem lub gwarancją;
7)
gwarancji lub poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonych na podstawie
przepisów o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre
osoby prawne;

finansowej, przy czym uwzględniana kwota zabezpieczenia powinna wynikać z
uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie
ustalania maksymalnej wysokości pożyczek, gwarancji i poręczeń udzielanych
przez zarząd w roku budżetowym;
9) wpłaty określonej kwoty w złotych lub w innej walucie wymienialnej na
rachunek banku, który zobowiąże się, że zwróci tę kwotę po uzyskaniu spłaty
zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, do wysokości tej kwoty,
przy czym przeliczenia na złote należy dokonać według kursu średniego
ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień dokonywania klasyfikacji;
10) zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w
banku:
a) posiadającym ekspozycję kredytową lub
b) mającym siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, w przypadku gdy
sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw
- wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania
środków z rachunku lokaty;
11) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z
należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności:
a) papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski,
b) papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub rządy
krajów będących członkiem OECD,
c) bankowych papierów wartościowych emitowanych przez inne banki
- według ich wartości godziwej;
12) hipoteki ustanowionej na:
a) nieruchomości,
b) użytkowaniu wieczystym,
c) własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego,
d) spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego,
e) prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
f) prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię
mieszkaniową w celu przeniesienia jej własności na członka;
13) gwarancji lub poręczeń podmiotu o dobrej sytuacji ekonomicznofinansowej, jeżeli łączna kwota gwarancji i poręczeń udzielonych przez
gwaranta (poręczyciela) jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów
netto tego gwaranta (poręczyciela), pomniejszonych o należne, lecz
niewniesione wkłady na poczet kapitałów (funduszy) podstawowych spółek
akcyjnych i spółdzielni;
14) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z
należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej, na
warunkach określonych przez strony w umowie;
15) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z
należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności papierów wartościowych,
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8)
gwarancji lub poręczeń jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej
(gmin, powiatów i województw) o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy czym
uwzględniana kwota zabezpieczenia powinna wynikać z uchwały właściwego organu
jednostki samorządu terytorialnego w sprawie ustalania maksymalnej wysokości
pożyczek, gwarancji i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym;
9)
wpłaty określonej kwoty w złotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek banku,
który zobowiąże się, że zwróci tę kwotę po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, do wysokości tej kwoty, przy czym przeliczenia na złote należy
dokonać według kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień
dokonywania klasyfikacji;
10)
zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w banku:
a)
posiadającym ekspozycję kredytową lub
b)
mającym siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja
ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw
- wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z
rachunku lokaty;
11)
przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, prawa własności:
a)
papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
b)
papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub rządy krajów będących
członkiem OECD,
c)
bankowych papierów wartościowych emitowanych przez inne banki
- według ich wartości godziwej;
12)
hipoteki ustanowionej na:
a)
nieruchomości,
b)
użytkowaniu wieczystym,
c)
własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego,
d)
spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego,
e)

niewymienionych w pkt 11, będących w obrocie giełdowym w krajach
będących członkiem OECD;
16) hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego;
17) zastawu na statku powietrznym wpisanym do rejestru państwowego
statków powietrznych;
18) zastawu rejestrowego na:
a) prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 11, według ich
wartości godziwej,
b) prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 15;
19) zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej;
20) przelewu wierzytelności z rachunku lokaty założonej w banku innym niż
bank posiadający należność lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego,
wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania
środków z rachunku lokaty;
21) oświadczenia patronackiego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomicznofinansowej, zawierającego zobowiązanie wystawcy do podjęcia działań wobec
dłużnika, mających na celu utrzymanie terminowej obsługi ekspozycji
kredytowej banku oraz utrzymanie niebudzącej obaw sytuacji ekonomicznofinansowej dłużnika, pod warunkiem że:
a) treść oświadczenia zapewnia możliwość dochodzenia wobec wystawcy
roszczeń w przypadku konieczności utworzenia rezerwy celowej,
b) bank posiada opinię prawną dotyczącą skuteczności dochodzenia
ewentualnych roszczeń wobec wystawcy oświadczenia,
c) zobowiązanie ciążące na wystawcy oświadczenia jest ujęte w jego księgach,
d) łączna kwota oświadczeń patronackich, gwarancji i poręczeń udzielonych
przez wystawcę jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto
tego wystawcy, pomniejszonych o należne, lecz niewniesione, wkłady na
poczet kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni.
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prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
f)
prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w
celu przeniesienia jej własności na członka;
13)
gwarancji lub poręczeń podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jeżeli łączna
kwota gwarancji i poręczeń udzielonych przez gwaranta (poręczyciela) jednemu
kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego gwaranta (poręczyciela),
pomniejszonych o należne, lecz niewniesione wkłady na poczet kapitałów (funduszy)
podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni;
14)
przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej, na warunkach określonych przez
strony w umowie;
15)
przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, prawa własności papierów wartościowych, niewymienionych w pkt
11, będących w obrocie giełdowym w krajach będących członkiem OECD;
16)
hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego;
17)
zastawu na statku powietrznym wpisanym do rejestru państwowego statków
powietrznych;
18)
zastawu rejestrowego na:
a)
prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 11, według ich wartości
godziwej,
b)
prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 15;
19)
zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej;
20)
przelewu wierzytelności z rachunku lokaty założonej w banku innym niż bank posiadający
należność lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego, wraz z oświadczeniem o
blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty;
21)
oświadczenia patronackiego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
zawierającego zobowiązanie wystawcy do podjęcia działań wobec dłużnika, mających na
celu utrzymanie terminowej obsługi ekspozycji kredytowej banku oraz utrzymanie
niebudzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, pod warunkiem że:
a)
treść oświadczenia zapewnia możliwość dochodzenia wobec wystawcy roszczeń w

Art. 16 ust. 2c

2c. Przepisy ust. 2b stosuje się w takim zakresie, w jakim bank pomniejszy
podstawę tworzenia rezerw zaliczanych do kosztów banku, na podstawie
przepisów o rachunkowości, o wartość zabezpieczeń wymienionych w tych
przepisach.

Art. 16 ust. 2d i
2e

2d. Za ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 2b pkt 10 lit. a oraz pkt
21, rozumie się:
a) należności, z wyłączeniem odsetek, także skapitalizowanych,
b) udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i
gwarancyjnym.
2e. W spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych podstawę
dokonywania odpisów aktualizujących, o których mowa w ust. 1 pkt 26b,
pomniejsza się o wartość zabezpieczeń wymienionych w ust. 2b w takim
zakresie, w jakim kasa pomniejszy podstawę tworzenia odpisów
aktualizujących zaliczanych do kosztów na podstawie przepisów ustawy o
rachunkowości.
3c. Przepisów ust. 1 pkt 26 nie stosuje się w przypadku rezerw utworzonych na
pokrycie kredytów (pożyczek), gwarancji (poręczeń) wymienionych w ust. 1 pkt
26, które zostały udzielone z naruszeniem prawa, przy czym naruszenie to
powinno być stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Art. 16 ust. 3c

Art. 16 ust. 3e

Art. 16 ust. 3f i
3g

3e. Przepisu ust. 2a pkt 2 nie stosują banki uczestniczące w programie
restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, w zakresie rezerw na
wierzytelności z tytułu zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek)
oraz wierzytelności z tytułu gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) udzielonych przez bank.
3f.W przypadku zakwalifikowania kredytów (pożyczek), w tym nabytych
wierzytelności banku hipotecznego, oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów
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przypadku konieczności utworzenia rezerwy celowej,
b)
bank posiada opinię prawną dotyczącą skuteczności dochodzenia ewentualnych
roszczeń wobec wystawcy oświadczenia,
c)
zobowiązanie ciążące na wystawcy oświadczenia jest ujęte w jego księgach,
d)
łączna kwota oświadczeń patronackich, gwarancji i poręczeń udzielonych przez
wystawcę jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego wystawcy,
pomniejszonych o należne, lecz niewniesione, wkłady na poczet kapitałów (funduszy)
podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni.
Otrzymuje brzmienie:
2c. Wartość przyjętych w umowach zabezpieczeń spłaty kredytów (pożyczek) uwzględnia
się w podstawie tworzenia w bankach rezerw lub odpisów na straty kredytowe, a w
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – odpisów aktualizujących wartość
należności, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ust. 1 pkt 26,
26b i 26c, w takim zakresie, w jakim te zabezpieczenia są uwzględniane przy ustalaniu
kosztów na podstawie przepisów o rachunkowości albo MSR.
2d. Za ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 2b pkt 10 lit. a oraz pkt 21, rozumie
się:
a)
należności, z wyłączeniem odsetek, także skapitalizowanych,
b)
udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym.
2e. W spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych podstawę dokonywania
odpisów aktualizujących, o których mowa w ust. 1 pkt 26b, pomniejsza się o wartość
zabezpieczeń wymienionych w ust. 2b w takim zakresie, w jakim kasa pomniejszy
podstawę tworzenia odpisów aktualizujących zaliczanych do kosztów na podstawie
przepisów ustawy o rachunkowości.
Otrzymuje brzmienie:
3c. Przepisów ust. 1 pkt 26, 26b i 26c nie stosuje się w przypadku rezerw, odpisów
aktualizujących wartość należności ani odpisów na straty kredytowe utworzonych na
pokrycie należności z tytułu udzielonych przez bank kredytów (pożyczek), gwarancji
(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) albo nabytych wierzytelności banku hipotecznego,
które zostały udzielone z naruszeniem prawa, przy czym naruszenie to powinno być
stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.
3e. Przepisu ust. 2a pkt 2 nie stosują banki uczestniczące w programie restrukturyzacji na
podstawie odrębnych ustaw, w zakresie rezerw na wierzytelności z tytułu
zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) oraz wierzytelności z tytułu
gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) - udzielonych przez bank.
Otrzymuje brzmienie:
3f. W przypadku należności, o których mowa w ust. 1 pkt 26 i 26c, zakwalifikowanych do

i pożyczek udzielonych przez bank, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 26 lit. a tiret
drugie i lit. c, do kategorii straconych, których nieściągalność nie została
uprawdopodobniona, za koszty uzyskania przychodów uważa się wysokość
rezerwy ustalonej odpowiednio zgodnie z ust. 1 pkt 26 lit. d lub lit. da.
3g. W bankach zaliczone do kosztów uzyskania przychodów rezerwy, o
których mowa w ust. 1 pkt 26, oraz odpisy aktualizujące, o których mowa w art.
38b, utworzone na kredyty (pożyczki) objęte umową o subpartycypację
podlegają pomniejszeniu o wartość kwoty ze zbycia praw do strumienia
pieniądza z tytułu kredytów (pożyczek) w ramach umowy o subpartycypację; te
rezerwy i te odpisy utworzone na niespłaconą część kredytu (pożyczki) są
jednak kosztem uzyskania przychodów w tej części, w jakiej przychody ze
zbycia kredytu (pożyczki) na podstawie umowy o subpartycypację zostały
wykazane na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c.

Art. 16 ust. 3h

Art. 16 ust. 3i

Art. 16 ust. 6

Art. 16 ust. 7b

Unicestwienie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 1 pkt 8c lit. c oraz w art.
10 ust. 1 pkt 6, obejmuje również zmniejszenie wartości nominalnej udziałów
(akcji).
BRAK

6. Wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych
udziałów (akcji) w spółce określa się na podstawie liczby praw głosu, jakie w
związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują danemu podmiotowi;
przepis art. 11 ust. 5b stosuje się odpowiednio. W przypadku wspólnika spółki,
o której mowa w art. 1 ust. 3, niebędącego akcjonariuszem uważa się, że ten
wskaźnik procentowy pozostaje spełniony bez względu na wielkość jego
udziału w tej spółce.
7b. Przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz art. 15c, rozumie
się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na
własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się
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kategorii stracone, zgodnie z przepisami wymienionymi w ust. 3, a w przypadku banków
stosujących MSR – należności, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek
przekracza 12 miesięcy, jeżeli nieściągalność tych należności z tytułu kredytów
(pożyczek), udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) lub
z tytułu nabytych wierzytelności banku hipotecznego nie została uprawdopodobniona w
sposób, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, za koszty uzyskania przychodów uważa się:
a)
równowartość rezerw utworzonych na pokrycie tych należności lub wierzytelności
banku hipotecznego, pomniejszonych o wartość rezerw dotyczącą odsetek, prowizji i
opłat – do wysokości nie większej niż 25% tej kwoty kredytu (pożyczki) lub należności z
tytułu udzielonej przez bank gwarancji (poręczenia) spłaty kredytów (pożyczek) lub
nabytej wierzytelności banku hipotecznego, na którą została utworzona rezerwa,
b) równowartość odpisów na straty kredytowe utworzonych na pokrycie tych należności
lub wierzytelności banku hipotecznego, pomniejszonych o wartość odpisów na straty
kredytowe dotyczącą odsetek, prowizji i opłat – do wysokości nie większej niż 25% tej
kwoty kredytu (pożyczki) lub należności z tytułu udzielonej przez bank gwarancji
(poręczenia) spłaty kredytów (pożyczek) lub nabytej wierzytelności banku hipotecznego,
na którą został utworzony odpis na straty kredytowe.
3g. W bankach zaliczone do kosztów uzyskania przychodów rezerwy, o których mowa w
ust. 1 pkt 26, oraz odpisy na straty kredytowe, o których mowa w ust. 1 pkt 26c,
utworzone na kredyty (pożyczki) objęte umową o subpartycypację podlegają
pomniejszeniu o wartość kwoty ze zbycia praw do strumienia pieniądza z tytułu kredytów
(pożyczek) w ramach umowy o subpartycypację. Rezerwy te i te odpisy na straty
kredytowe utworzone na niespłaconą część kredytu (pożyczki) są jednak kosztem
uzyskania przychodów w tej części, w jakiej przychody ze zbycia kredytu (pożyczki) na
podstawie umowy o subpartycypację zostały wykazane na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 15
lit. c.
Unicestwienie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 1 pkt 8c lit. c oraz w art. 10 ust. 1
pkt 6, obejmuje również zmniejszenie wartości nominalnej udziałów (akcji).
Dodaje się:
3i. Przepisy ust. 1 pkt 26a i 27 stosuje się odpowiednio do tworzonych przez podatników
stosujących MSR odpisów na utratę wartości należności, w zakresie i na zasadach
określonych tymi przepisami.
6. Wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych udziałów
(akcji) w spółce określa się na podstawie liczby praw głosu, jakie w związku z
posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują danemu podmiotowi; przepis art. 11 ust. 5b
stosuje się odpowiednio. W przypadku wspólnika spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3,
niebędącego akcjonariuszem uważa się, że ten wskaźnik procentowy pozostaje spełniony
bez względu na wielkość jego udziału w tej spółce.
7b. Przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz art. 15c, rozumie się każdą
umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego
określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy;

Art. 16 ust. 7g i
7h

Art. 16b ust. 1

Art. 16d w ust.
1, w art. 16e w
ust. 1 i 2,
dwukrotnie w
art. 16f w ust. 3,
dwukrotnie w
art. 16g w ust.
13 oraz w art.
16k w ust. 9
Art. 17 ust. 1
pkt 4e

Art. 17 ust. 1
pkt 57g

zwrócić tę samą ilość pieniędzy; przez pożyczkę tę rozumie się także kredyt,
emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy
lub lokatę; pochodnych instrumentów finansowych nie uważa się za pożyczkę
w rozumieniu tego przepisu.
7g. Wartość zadłużenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, pomniejsza się o
wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym, wskazanym w tych
przepisach.
7h. Wartość kapitału własnego, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, określa się
na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od
pożyczek, o których mowa w tych przepisach, bez uwzględnienia kapitałów z
aktualizacji wyceny oraz części kapitału własnego pochodzącego z
otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Wartość tę pomniejsza się o
wartość kapitału zakładowego spółki lub funduszu udziałowego w spółdzielni,
jaka nie została na ten kapitał lub fundusz faktycznie przekazana lub jaka
została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz z tytułu odsetek od
tych pożyczek, przysługującymi wspólnikom wobec tej spółki lub członkom
wobec tej spółdzielni, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od
których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.
1. Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do
gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
Wyraz „3 500 zł”

4e) dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów
specjalnych produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą,
o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w
razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności
udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14,
powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego
surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i
zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich
rodzajów działalności;
57) dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub
specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i
ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych
zamkniętych, utworzonych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych,
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przez pożyczkę tę rozumie się także kredyt, emisję papierów wartościowych o
charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę; pochodnych instrumentów
finansowych nie uważa się za pożyczkę w rozumieniu tego przepisu.
7g. Wartość zadłużenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, pomniejsza się o wartość
pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym, wskazanym w tych przepisach.
7h. Wartość kapitału własnego, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, określa się na ostatni
dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek, o których mowa
w tych przepisach, bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału
własnego pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Wartość tę
pomniejsza się o wartość kapitału zakładowego spółki lub funduszu udziałowego w
spółdzielni, jaka nie została na ten kapitał lub fundusz faktycznie przekazana lub jaka
została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz z tytułu odsetek od tych
pożyczek, przysługującymi wspólnikom wobec tej spółki lub członkom wobec tej
spółdzielni, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje
się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Otrzymuje brzmienie:
Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające
się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
Zastępuje się wyrazem „10 000 zł”

4e) dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych
produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2
ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej,
ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa
rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji
roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich
rodzajów działalności;
Otrzymuje brzmienie:
57) dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych
funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne
określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie ustawy o

Art. 17 ust. 1
pkt 58

Art. 17 ust. 1d

z wyłączeniem:
a) dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości
prawnej lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w
innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego
państwa, w którym te spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub
zarząd, podmioty te nie są traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w tym
państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce
ich osiągania,
b) dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek udzielonych podmiotom, o
których mowa w lit. a, oraz odsetek od innych zobowiązań tych podmiotów
wobec funduszu,
c) dochodów (przychodów) z odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach, o
których mowa w lit. a,
d) darowizn bądź innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń
dokonywanych przez podmioty, o których mowa w lit. a,
e) dochodów (przychodów) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów
wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a,
f) dochodów (przychodów) z tytułu zbycia papierów wartościowych
wyemitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a, lub udziałów w tych
podmiotach;
58) dochody (przychody) instytucji wspólnego inwestowania posiadających
siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, o których mowa w art. 6 ust. 4, spełniających warunki, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a i d-f, z wyłączeniem dochodów
określonych w pkt 57 lit. a-f.
1d. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie
przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia
się przychodów uzyskanych:
1) w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
2) ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej nabytych przez spółdzielnie
zajmujące się produkcją rolną od członków tych spółdzielni - w części
odpowiadającej cenie nabycia tych produktów.
1e. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników
przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym
przepisie stosuje się również w przypadku lokowania dochodów poprzez
nabycie:
1) wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub
bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;
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funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem:
a) dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub
jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z
przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te spółki lub jednostki
organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są traktowane jak osoby prawne
i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu
na miejsce ich osiągania,
b) dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek udzielonych podmiotom, o których
mowa w lit. a, oraz odsetek od innych zobowiązań tych podmiotów wobec funduszu,
c) dochodów (przychodów) z odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach, o których
mowa w lit. a,
d) darowizn bądź innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń
dokonywanych przez podmioty, o których mowa w lit. a,
e) dochodów (przychodów) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych
emitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a,
f) dochodów (przychodów) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych przez
podmioty, o których mowa w lit. a, lub udziałów w tych podmiotach;
g) dochodów z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, w tym uzyskanych
przez podmioty, o których mowa w lit. a;
Otrzymuje brzmienie:
58) dochody (przychody) instytucji wspólnego inwestowania posiadających siedzibę w
innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o których mowa w art. 6
ust. 4 pkt 1, spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a i d–f, z
wyłączeniem dochodów określonych w pkt 57 lit. a–g.
1d. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów
osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się przychodów
uzyskanych:
1)
[99]
w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa;
2)
ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej nabytych przez spółdzielnie zajmujące się
produkcją rolną od członków tych spółdzielni - w części odpowiadającej cenie nabycia
tych produktów.
1e. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających
dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w
przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:
1)
wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów

2) papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi
instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie
nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej
ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na
podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tę
działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów
finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi;
3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na
podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Art. 18 ust. 1

1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi
dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1, po odliczeniu:

Art. 18 ust. 1
pkt 6

6) w bankach - 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z
realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw,
zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do
kosztów uzyskania przychodów;

Art. 19 ust. 1

1. Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, wynosi:

Art. 22 ust. 1

1. Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19%
uzyskanego przychodu.

Art. 22 ust. 4

4. Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz
inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem
dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach
spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie
następujące warunki:
1. Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez
podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy
opodatkowania.
2. Użyte w niniejszym artykule określenie:
1) zagraniczna spółka - oznacza:
a) osobę prawną,

Art. 24a ust. 2
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skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po
dniu 1 stycznia 1997 r.;
2)
papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania
portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie
portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o funduszach
inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub
instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony
podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi;
3)
jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy o
funduszach inwestycyjnych.
Otrzymuje brzmienie:
1.Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a i art. 24b, stanowi
dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a, po odliczeniu:
Otrzymuje brzmienie:
6) w bankach – 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją
programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, zaliczonych do kosztów
uzyskania przychodów kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii stracone, a w
bankach stosujących MSR – kredytów (pożyczek), o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt
26c lit. c tiret pierwsze;
Otrzymuje brzmienie:
1.Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a i art. 24b, wynosi:
Otrzymuje brzmienie:
1. Podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz
innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19%
uzyskanego przychodu (dochodu).
Otrzymuje brzmienie:
Zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j, z wyjątkiem dochodów
uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa
w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
Otrzymuje brzmienie:
1. Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika,
o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.
2. Użyte w niniejszym artykule określenie:
1) zagraniczna spółka - oznacza:
a) osobę prawną,

Art. 24a ust. 2
pkt 3

Art. 24a ust. 2
pkt 4

b) spółkę kapitałową w organizacji,
c) jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka
niemająca osobowości prawnej,
d) spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2
- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale,
prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do
uczestnictwa w zysku;
1. Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez
podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy
opodatkowania.
2. Użyte w niniejszym artykule określenie:
1) zagraniczna spółka - oznacza:
a) osobę prawną,
b) spółkę kapitałową w organizacji,
c) jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka
niemająca osobowości prawnej,
d) spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2
- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale,
prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do
uczestnictwa w zysku;
2) instrumenty finansowe - oznacza instrumenty finansowe wymienione w art.
2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
3) jednostka zależna - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo
zagraniczną spółkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i
c, w których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25%
udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub
stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w
zyskach.
BRAK
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b) spółkę kapitałową w organizacji,
c) jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca
osobowości prawnej,
d) spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2
– nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której
podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami
powiązanymi, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w
organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;
Otrzymuje brzmienie:
1. Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika,
o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.
2. Użyte w niniejszym artykule określenie:
1) zagraniczna spółka - oznacza:
a) osobę prawną,
b) spółkę kapitałową w organizacji,
c) jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca
osobowości prawnej,
d) spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2
- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której
podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w
organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;
2) instrumenty finansowe - oznacza instrumenty finansowe wymienione w art. 2 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
3) jednostka zależna – oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo
zagraniczną spółkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w
których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% udziałów w
kapitale lub co najmniej 50% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub co
najmniej 50% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach;
Dodaje się:
4) podmiot powiązany – oznacza:
a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której
podatnik posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w
organach kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 25% udziałów związanych
z prawem do uczestnictwa w zyskach,
b)
osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości
prawnej, posiadającą w podatniku co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej
25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 25% udziałów
związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której
podmiot wskazany w lit. b posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej
25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 25% udziałów

Art. 24a ust. 3
pkt 3

3. Zagraniczną spółką kontrolowaną jest:
1) zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju
wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
2) zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa
innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
a) Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w
szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
b) Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
- stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa
informacji podatkowych, albo
3) zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
a) w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie
przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej
25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub
stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w
zyskach,
b) co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o
którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w
zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji),
wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i
gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności
przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw
z instrumentów finansowych,
c) co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych
przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu
według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o
co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, lub zwolnieniu
lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie,
chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie
siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy
Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu
opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i
spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z
29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Art. 24a ust. 3a

BRAK
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związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.
Otrzymuje brzmienie:
3. Zagraniczną spółką kontrolowaną jest:
1) zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
2) zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż
wskazane w pkt 1, z którym:
a) Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
b) Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
- stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji
podatkowych, albo
3) zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
a) w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z
podmiotami powiązanymi, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni,
bezpośrednio lub pośrednio, ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu
w organach kontrolnych lub stanowiących, lub ponad 50% udziałów związanych z
prawem do uczestnictwa w zyskach,
b) co najmniej 33% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym
mowa w ust. 6, pochodzi:
– z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
– ze zbycia udziałów (akcji),
– z wierzytelności,
– z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
– z części odsetkowej raty leasingowej,
– z poręczeń i gwarancji,
– z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
– ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
– z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej,
–
z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy spółka nie wytwarza w
związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość
ta jest znikoma,
c)
faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę spółkę jest niższy niż różnica
między podatkiem dochodowym od osób prawnych, który byłby od niej należny, gdyby
spółka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, a podatkiem dochodowym
faktycznie przez nią zapłaconym w państwie jej siedziby lub zarządu; przez podatek
faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w
jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu.
Dodaje się:
3a. Przy wyliczaniu różnicy, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, nie uwzględnia się
zagranicznego zakładu zagranicznej spółki kontrolowanej, który nie podlega
opodatkowaniu lub jest zwolniony z podatku w państwie siedziby zagranicznej spółki
kontrolowanej.

Art. 24a ust. 4
pkt 1 i 2

Art. 24a ust. 11

Art. 24a ust. 13

4. Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód
zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został
spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym
mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom
związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:
1)
dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
2)
z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce
kontrolowanej.
11. Udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej, o którym mowa w
ust. 3 pkt 3 lit. a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej, związany z
prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej,
przysługujący przez ten sam okres, jeżeli łącznie są spełnione następujące
warunki:
1)
jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%
udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej
spółce kontrolowanej;
2)
jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej
zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących
zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym
podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów;
3)
[116]
jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo
istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest
Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych
od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca
zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.
13. Podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o
których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku
podatkowego, o którym mowa w ust. 6, nie później niż przed upływem terminu
do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej
osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania
zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji
odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a, w sposób
zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i
wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do
uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów
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Otrzymuje brzmienie:
4. Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód zagranicznej spółki
kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w
ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka
odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej
spółki, po odliczeniu kwot:
1) uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od
zagranicznej spółki kontrolowanej;
2)
dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce
kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.
Otrzymuje brzmienie:
11.Udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej pomniejsza się o udział jego
jednostki zależnej związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki
kontrolowanej, przysługujący przez ten sam okres, jeżeli łącznie są spełnione
następujące warunki:”,
1) jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% udziałów
związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej spółce
kontrolowanej;
2) jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej
spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki
kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości
swoich dochodów;
3) jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo istnieje
podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej
ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub
innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez
organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym
jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich
dochodów.

Otrzymuje brzmienie:
13. Podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których
mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a w przypadku zagranicznych spółek
posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – rejestru zagranicznych spółek
spełniających warunki określone w ust. 3 pkt 3.

Art. 24a ust.
13a

Art. 24a ust. 14

Art. 24a ust. 15
i 16

Art. 24a ust. 17

amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.
BRAK

14.Na żądanie organu podatkowego podatnik jest obowiązany udostępnić, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust. 13
ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru
albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest
możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu
przedmiotu działalności (transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do
określenia dochodu w drodze oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji
podatkowej
15. W celu obliczenia udziału pośredniego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i
ust. 11 pkt 1, przepis art. 11 ust. 5b stosuje się odpowiednio.
16. Przepisów ust. 1, 13 i 14 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka
kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą
działalność gospodarczą.
17. Przepisu ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 13, nie stosuje się, jeżeli:
1) przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku
podatkowym kwoty odpowiadającej 250 000 euro, przeliczonej na walutę
polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok
podatkowy, o którym mowa w ust. 6, albo
2) zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność
gospodarczą na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii
Europejskiej lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, i jej dochód nie
przekracza 10% przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej rzeczywistej
działalności gospodarczej w tym państwie - pod warunkiem istnienia podstawy
prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej
ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita
Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska,
do uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w
którym zagraniczna spółka kontrolowana podlega opodatkowaniu od całości
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Dodaje się:
13a. Podatnicy po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 6, nie później
niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej
spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do
zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w
ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a, w sposób
zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości
należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia
wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a–16m.
Otrzymuje brzmienie:
Na żądanie organu podatkowego podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania żądania, rejestry prowadzone zgodnie z ust. 13 oraz ewidencje
prowadzone zgodnie z ust. 13a. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru
albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód
określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności
(transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze
oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.
Otrzymuje brzmienie:
15. W celu obliczenia udziału pośredniego przepis art. 11 ust. 5b stosuje się odpowiednio.
16. Przepisów ust. 1, 13a i 14 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana,
podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.
17. Przepisu ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 13, nie stosuje się, jeżeli:
1)
przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty
odpowiadającej 250 000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie
ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku
podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, o którym mowa w ust. 6, albo
2)
zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na
terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo
należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podlega opodatkowaniu
od całości swoich dochodów, i jej dochód nie przekracza 10% przychodów osiągniętych z
tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej w tym państwie - pod
warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia
Europejska, do uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w
którym zagraniczna spółka kontrolowana podlega opodatkowaniu od całości swoich

Art. 24a ust.
18a

swoich dochodów.
BRAK

Art. 24a ust. 19

19. Przepisy ust. 1-18 oraz art. 27 ust. 2a stosuje się odpowiednio do
podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody
tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie
opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18.

Art. 24b

BRAK
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dochodów.
Dodaje się:
18a. Przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze
się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną
spółkę kontrolowaną z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jej
przychodów ogółem.
Otrzymuje brzmienie:
19. Przepisy ust. 1–18a oraz art. 27 ust. 2a stosuje się odpowiednio do:
1)
podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały
uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18;
2)
podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzącego działalność poprzez
położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład – w zakresie
związanym z działalnością tego zakładu.
Dodaje się:
Art. 24b. 1. Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego
położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa
przekracza 10 000 000 zł, w postaci:
1) budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako:
a) centrum handlowe,
b) dom towarowy,
c) samodzielny sklep i butik,
d) pozostały handlowo-usługowy,
2) budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy
– wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1)
środków trwałych, o których mowa w ust. 1, od których zaprzestano dokonywania
odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16c pkt 5;
2) środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wykorzystywanych wyłącznie lub w
głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.
3. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej
środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z
prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł.
4. W przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika, przy obliczaniu
wartości początkowej, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wartość wynikającą z
ewidencji podatnika.
5. W przypadku gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność spółki niebędącej
osobą prawną, przy obliczaniu wartości początkowej, o której mowa w ust. 1,
przypadającej na wspólnika, przepis art. 5 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika i podmiotu
powiązanego z podatnikiem w rozumieniu art. 11, przy obliczaniu wartości początkowej,
o której mowa w ust. 1, przyjmuje się całkowitą wartość początkową tego środka
trwałego. Przy obliczaniu podatku podatnik uwzględnia wynikającą z prowadzonej

Art. 24c

BRAK

Art. 25 ust. 2a

Art. 25 ust. 18

2a. Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności
rolniczej, określone w art. 2 ust. 2, oraz z innych źródeł, u których w roku
poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej w
ogólnej kwocie przychodów, ustalony zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e, wynosił co
najmniej 50%, mogą wpłacać zaliczki, o których mowa w ust. 1-1c, począwszy
od dnia 20 października każdego roku.
BRAK

Art. 25a ust. 1

1. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2, spółka
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ewidencji wartość początkową środka trwałego ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 8 i kwotę,
o której mowa w ust. 3, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość początkowa
środka trwałego wynikająca z prowadzonej przez podatnika ewidencji do całkowitej
wartości początkowej tego środka trwałego.
7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy środek trwały stanowi
własność lub współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, której wspólnikami są
podatnik i podmiot powiązany z podatnikiem w rozumieniu art. 11.
8. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek, o którym mowa w ust. 1, i
wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek.
9. Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku podatnicy odliczają od zaliczki na
podatek, o której mowa w art. 25. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki
kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany
kwartał.
10. Podatnicy mogą nie wpłacać podatku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest on niższy od
kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc.
11. Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku, o którym mowa w
ust. 1, 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.
12. W przypadku gdy środek trwały, o którym mowa w ust. 1, został oddany do używania,
przepisy ust. 1–11 stosuje się wyłącznie do podmiotu dokonującego odpisów
amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m.
Dodaje się:
Art. 24c. 1. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej podstawą opodatkowania, o której
mowa w art. 24b ust. 3, jest przychód odpowiadający sumie przychodów, o których mowa
w tym przepisie, spółek tworzących podatkową grupę kapitałową.
2. Przepisy art. 24b ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do spółek tworzących podatkową
grupę kapitałową.
Otrzymuje brzmienie:
2a. Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej,
określone w art. 2 ust. 2, oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok
podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów
wynosił co najmniej 50%, mogą wpłacać zaliczki, o których mowa w ust. 1–1c, począwszy
od dnia 20 października każdego roku.
Dodaje się:
18. Podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według zasad określonych w ust. 1 i
1b, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o
sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek
należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek
wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy
podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek
wpłaconych od początku roku.
Otrzymuje brzmienie:

przejmująca obowiązana jest, bez wezwania, w terminie do 7 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić na rachunek
urzędu skarbowego podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1.
Art. 26 ust. 1m

BRAK

Art. 26 ust. 2c
pkt 2

2c. 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.

Art. 26 ust. 6

6. 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. 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.
1. Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1,

Art. 26 ust. 7

Art. 27 ust. 1
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1. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze, spółka
przejmująca obowiązana jest, bez wezwania, w terminie do 7. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić na rachunek urzędu
skarbowego podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1
Dodaje się:
1m. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 1, dokonują wypłat należności z
tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3–6 na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub
zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art.
9a ust. 6, są obowiązane do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości
19% kwoty dokonanej wypłaty. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Otrzymuje brzmienie:
2c. 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 przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. b, e oraz g,
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.
Otrzymuje brzmienie:
6. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. h oraz j, spółka
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.

Otrzymuje brzmienie:
7. Wypłata, o której mowa w ust. 1, 1c, 1d, 1m i 2c, oznacza wykonanie zobowiązania w
jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek.
Otrzymuje brzmienie:

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.

1. Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, z
zastrzeżeniem ust. 1d, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a oraz 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 osiągniętego (straty
poniesionej) 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.

Art. 27 ust. 1d
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Art. 27 ust. 2

2.Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego
przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z
badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej
sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie
dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie
odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Art. 28 ust. 2

1. Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki
samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani
składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub
kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty)
informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia
dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z
podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatkowej grupy kapitałowej,
reprezentowanej przez spółkę, o której mowa w art. 1a ust. 3 pkt
1. Banki, które na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, o których mowa w art. 2 ust.
3 tej ustawy, mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy
aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów (pożyczek) oraz gwarancji
(poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, odpowiadające równowartości rezerw
na ryzyko związane z działalnością banków, w wysokości i na zasadach
określonych w art. 16 ust. 1 pkt 26, ust. 2a pkt 2, ust. 2b-2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f.
[79]
2.
Do odpisów aktualizujących, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 12
ust. 1 pkt 4 i pkt 6 lit. b, ust. 1a i ust. 4 pkt 15 lit. a-c, art. 15 ust. 1h pkt 2, art.
16 ust. 1 pkt 25 lit. b-c i ust. 2 oraz art. 38a ust. 2 stosuje się odpowiednio.
[79]
3. Banki, o których mowa w ust. 1, mogą stosować przepisy art. 16 ust. 1 pkt

Dodaje się:
1d. Podatnicy obowiązani do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b, są obowiązani
w zeznaniu, o którym mowa w ust. 1, wykazać środki trwałe, których wartość stanowi
podstawę opodatkowania, kwotę należnego i uiszczonego podatku oraz kwotę
dokonanych odliczeń zgodnie z art. 24b.
Otrzymuje brzmienie:
Podatnicy, a także spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązani
do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej,
sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od dnia
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały
zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia
sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na
podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.
Otrzymuje brzmienie:
1. Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu
terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu
skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do
zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi
przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu
terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatkowej grupy kapitałowej,
reprezentowanej przez spółkę dominującą.
1. Banki, które na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości, o których mowa w art. 2 ust. 3 tej ustawy, mogą zaliczać
do kosztów uzyskania przychodów odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów
(pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, odpowiadające
równowartości rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, w wysokości i na
zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 26, ust. 2a pkt 2, ust. 2b-2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f.
[79]
2. Do odpisów aktualizujących, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 12 ust. 1 pkt 4 i
pkt 6 lit. b, ust. 1a i ust. 4 pkt 15 lit. a-c, art. 15 ust. 1h pkt 2, art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b-c i
ust. 2 oraz art. 38a ust. 2 stosuje się odpowiednio.
[79]
3. Banki, o których mowa w ust. 1, mogą stosować przepisy art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b-c
i pkt 26, ust. 2, ust. 2a pkt 2, ust. 2b-2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f do odpisów aktualizujących z

Art. 38b
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25 lit. b-c i pkt 26, ust. 2, ust. 2a pkt 2, ust. 2b-2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f do odpisów
aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów (pożyczek) oraz gwarancji
(poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek dotyczących rezerw na ryzyko związane
z działalnością banków, utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w
brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004 r., a niezaliczonych do
kosztów uzyskania przychodów.
4. Przepisy ust. 2 stosuje się do odpisów, o których mowa w ust. 3.
Art. 38c
1. Banki, które na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, o których mowa w art. 2 ust.
3 tej ustawy, mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach
określonych w art. 15 ust. 1h pkt 1, rezerwę na poniesione
nieudokumentowane ryzyko kredytowe do wysokości rezerwy na ryzyko
ogólne, która zostałaby utworzona zgodnie z art. 130 ustawy, o której mowa w
art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a.
2. W bankach, o których mowa w ust. 1, nie zalicza się do przychodów
nadwyżki kwoty rozwiązanej lub zmniejszonej rezerwy na ryzyko ogólne ponad
kwotę utworzonej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy wymienionej w ust. 1, rezerwy na
poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe.
3. Przepisy art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a stosuje się odpowiednio do rezerwy na
poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe utworzonej zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, o których mowa w art. 2 ust.
3 ustawy wymienionej w ust. 1.
Załącznik nr 1 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy
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tytułu utraty wartości kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i
pożyczek dotyczących rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, utworzonych
zgodnie z przepisami o rachunkowości w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia
2004 r., a niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.
4. Przepisy ust. 2 stosuje się do odpisów, o których mowa w ust. 3.
1. Banki, które na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości, o których mowa w art. 2 ust. 3 tej ustawy, mogą zaliczać
do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych w art. 15 ust. 1h pkt 1,
rezerwę na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe do wysokości rezerwy na
ryzyko ogólne, która zostałaby utworzona zgodnie z art. 130 ustawy, o której mowa w art.
12 ust. 1 pkt 6 lit. a.
2. W bankach, o których mowa w ust. 1, nie zalicza się do przychodów nadwyżki kwoty
rozwiązanej lub zmniejszonej rezerwy na ryzyko ogólne ponad kwotę utworzonej zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, o których mowa w art. 2 ust. 3
ustawy wymienionej w ust. 1, rezerwy na poniesione nieudokumentowane ryzyko
kredytowe.
3. Przepisy art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a stosuje się odpowiednio do rezerwy na poniesione
nieudokumentowane ryzyko kredytowe utworzonej zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy wymienionej w ust.
1.

