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Podatki – informacje wstępne
Definicja

Kogo dotyczy? 

Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie
pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy
podatkowej.

Cechy podatku:

1) Publicznoprawny charakter

2) Nieodpłatność

3) Przymusowy charakter

4) Bezzwrotność

5) Pieniężny charakter

6) Beneficjentem jest państwo lub JST

7) Wynika z ustawy podatkowej
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Podatki – informacje wstępne
Rodzaje podatków

Kogo dotyczy? 

Różne metodologie podziałów: bezpośrednie i pośrednie;

• podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),

• podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),

• podatek od spadków i darowizn,

• podatek od czynności cywilnoprawnych,

• podatek rolny,

• podatek leśny,

• podatek od nieruchomości,

• podatek od środków transportowych,

• podatek tonażowy,

• podatek od wydobycia niektórych kopalin,

• zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej).

• podatek od towarów i usług (VAT),

• podatek akcyzowy,

• podatek od gier
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Podatki – informacje wstępne
Funkcje podatków

Kogo dotyczy? 

Funkcja fiskalna, czyli uzyskiwanie środków pieniężnych niezbędnych dla pokrycia potrzeb
publicznych (funkcja podstawowa).

Funkcja redystrybucyjna, polegająca na podziale dochodów budżetowych uzyskanych z podatków
między obywatelami a związkami publicznoprawnymi.

Funkcja stymulacyjna podatków. Poprzez np. obniżone stawki podatkowe, ulgi lub zwolnienia
wspiera się/ wywołuje określone działania/ procesy gospodarcze, zasadne z punktu widzenia
państwa i obywateli.

Podstawy nakładania obowiązków podatkowych w Polsce są określone w art. 217 Konstytucji RP,
zgodnie z którym: nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów,
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń
oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy (podstawy
konstytucyjne opodatkowania – wraz z art. 84 Konstytucji RP).

Ogólne prawo podatkowe oraz związane z nim obowiązki i procedury reguluje ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
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Interpretacje podatkowe
Informacje wstępne

Kogo dotyczy? 

Art. 14b § 1 OP. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje,
w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację
indywidualną).

§ 2a. Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa
podatkowego:

1) regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych;

2) mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia
przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub
podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego

Art. 14c § 1 OP. Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we
wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z
uzasadnieniem prawnym tej oceny.

Art. 14k § 1 OP. Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej
wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia
sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy,
jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.



7

Interpretacje podatkowe
Informacje wstępne

Kogo dotyczy? 

Art. 14l OP. W przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan
faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji
ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie
zwalnia z obowiązku zapłaty podatku.
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Interpretacje podatkowe
Utrwalona praktyka interpretacyjna

Kogo dotyczy? 

Art. 14n § 4 OP. W przypadku zastosowania się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym
do:

1) objaśnień podatkowych,

2) utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów Krajowej Administracji Skarbowej

- stosuje się odpowiednio przepisy art. 14k-14m.

Art. 14m § 5 OP. Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną (…) rozumie się wyjaśnienia zakresu i
sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dominujące w interpretacjach indywidualnych
wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń
przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, w trakcie okresu rozliczeniowego, o którym mowa
w § 4, oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego.
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Unikanie opodatkowania
Definicja

Kogo dotyczy? 

Art. 119 § 1 OP. Czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej
korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej
przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był
sztuczny (unikanie opodatkowania).

Cechy unikania opodatkowania:

1) Uzyskanie korzyści podatkowej (rozumianej szeroko);

2) Uzyskanie korzyści podatkowej było głównym lub jednym z głównych celów czynności;

3) Sprzeczność uzyskanej korzyści z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej;

4) Sztuczny charakter działania

Art. 119c § 1 OP. Sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności
należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami
zastosowałby ten sposób działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn
ekonomicznych. Do przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się celu osiągnięcia
korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu.
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Unikanie opodatkowania
Definicja

Kogo dotyczy? 

Art. 119 § 2 OP. Na ocenę, że sposób działania był sztuczny, może wskazywać w szczególności
występowanie:

1) nieuzasadnionego dzielenia operacji lub

2) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub
gospodarczego, lub

3) elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego
przed dokonaniem czynności, lub

4) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, lub

5) ryzyka gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim
stopniu, że należy uznać, że działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania, lub

6) sytuacji, w której osiągnięta korzyść podatkowa nie ma odzwierciedlenia w poniesionym przez
podmiot ryzyku gospodarczym lub jego przepływach pieniężnych, lub

7) zysku przed opodatkowaniem, który jest nieznaczny w porównaniu do korzyści podatkowej,
która nie wynika bezpośrednio z rzeczywiście poniesionej ekonomicznej straty, lub

8) angażowania podmiotu, który nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej lub nie pełni
istotnej funkcji ekonomicznej, lub który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju lub na
terytorium określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. raje podatkowe).
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Unikanie opodatkowania
Opinie zabezpieczające

Kogo dotyczy? 

Art. 119b § 1 OP. Decyzji wydawanej z zastosowaniem art. 119a nie wydaje się:

2) do podmiotu, który uzyskał opinię zabezpieczającą - w zakresie objętym opinią, do dnia
doręczenia uchylenia lub zmiany opinii zabezpieczającej.

6) do podmiotu, który zawarł porozumienie podatkowe, o którym mowa w art. 20zb pkt 3, w
zakresie objętym tym porozumieniem (w ramach umowy o współdziałanie).

Art. 119w § 1 OP. Zainteresowany może zwrócić się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o
wydanie opinii zabezpieczającej.

skutków czynności oraz zastosowania do tej czynności art. 119a § 1, w tym w szczególności:

1) dane identyfikujące wnioskodawcę;

2) wskazanie podmiotów dokonujących czynności;

3) wyczerpujący opis czynności wraz ze wskazaniem występujących pomiędzy podmiotami
powiązań w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych;

3a) NSP w rozumieniu przepisów działu III rozdziału 11a odnoszący się do uzgodnienia albo
wyjaśnienie, z jakich powodów faktycznych lub prawnych uzgodnienie nie podlegało zgłoszeniu
celem nadania NSP;
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Unikanie opodatkowania
Opinie zabezpieczające

Kogo dotyczy? 

4) wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć;

5) wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności;

6) określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będących rezultatem czynności
objętych wnioskiem;

6a) wskazanie innych niż w pkt 6 korzyści podatkowych, niepodlegających ocenie określonej w art.
119za pkt 2, których osiągnięcie uzależnione jest choćby pośrednio od dokonania czynności;

6b) wskazanie innych czynności planowanych, rozpoczętych lub dokonanych, od których choćby
pośrednio uzależnione jest osiągnięcie korzyści podatkowych, o których mowa w pkt 6 i 6a;

7) przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

§ 2. Do wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej może być załączona dokumentacja dotycząca
czynności, w szczególności oryginały lub kopie umów lub ich projektów.

Art. 119y § 1 OP. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje opinię zabezpieczającą, jeżeli
przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do wskazanej we wniosku korzyści
podatkowej wynikającej z czynności nie ma zastosowania art. 119a § 1.
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Umowa o współdziałaniu
Współpraca z Szefem KAS

Kogo dotyczy? 

Umowa o współdziałanie zawierana jest na wniosek podatnika, w formie pisemnej na czas
nieokreślony. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o zawarcie umowy są podatnicy,
których przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln EUR.

Umowa o współdziałaniu zobowiązuje podatnika do:

• dobrowolnego i prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego,

• posiadania skutecznego i adekwatnego zbioru zidentyfikowanych i opisanych procesów oraz
procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów
prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

• zgłaszania Szefowi KAS, bez wezwania, istotnych zagadnień podatkowych, które rozsądnie
oceniając, mogą stać się źródłem sporu między podatnikiem a organem podatkowym, zgodnie z
określonymi w umowie o współdziałanie progami istotności,

• niezwłocznego przekazywania Szefowi KAS, bez wezwania, istotnych informacji mogących mieć
wpływ na uzyskanie korzyści podatkowej przez podatnika, zgodnie z określonymi w umowie o
współdziałanie progami istotności.
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Umowa o współdziałaniu
Współpraca z Szefem KAS

Kogo dotyczy? 

Do korzyści dla podatnika wynikających z zawarcia umowy o współdziałaniu należą w szczególności:

• złagodzona forma i częstotliwość działań weryfikujących poprawność wykonywania przez
podatnika obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego,

• Szef KAS to jedyny podmiot uprawniony do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej (choć
posiadający również możliwość upoważnienia innego organu do jej przeprowadzenia),

• Szef KAS musi wyrazić zgodę na czynności sprawdzające wobec podatnika,

• uzyskanie przez organy podatkowe informacji dotyczących podatnika w trakcie kontroli
krzyżowej jest uzależnione od zgody Szefa KAS,

• podatnik występujący jako korzystający nie ma obowiązku formalnego raportowania krajowego
schematu podatkowego (MDR), przy czym, w ramach bieżącej współpracy, podatnik jest
zobowiązany do przekazywania Szefowi KAS bardzo szerokiego zakresu informacji,

• uznanie działań podatnika jako działanie w dobrej wierze, co uniemożliwia nałożenie
dodatkowego zobowiązania podatkowego i co może zmniejszyć ryzyko odpowiedzialności
karnej skarbowej.
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Umowa o współdziałaniu
Współpraca z Szefem KAS

Kogo dotyczy? 

Szef KAS może zawrzeć z podatnikiem będącym stroną umowy o współdziałanie porozumienie
podatkowe, które może dotyczyć:

• interpretacji przepisów prawa podatkowego,

• ustalania cen transferowych,

• braku zasadności zastosowania klauzuli GAAR,

• wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku
dochodowym od osób prawnych,

• innej niezbędnej sprawie dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.

• Podatnik będący stroną porozumienia podlega ochronie analogicznej do wynikającej z
zastosowania się do interpretacji przepisów prawa podatkowego.

• Koszty porozumień w przedmiocie ustalania cen transferowych oraz braku zasadności
stosowania klauzuli GAAR będą o 50% niższe niż w przypadku występowania o odpowiednie
rozstrzygnięcia w standardowych trybach.
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Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Informacje ogólne

Obowiązywanie

Kogo dotyczy? 

Termin

Sankcje

Obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizacji polityki podatkowej za dany rok
podatkowy ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

• Podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym (tzw. duzi podatnicy),

• Podatkowych grup kapitałowych (bez względu na kwotę przychodów)

9 miesięcy po upływie terminu złożenia CIT-8 na opublikowanie informacji o realizacji strategii na stronie internetowej
oraz przekazanie odpowiedniej informacji do urzędu skarbowego.
Pierwsze sprawozdanie dopiero za 2021 r. składane do 31 grudnia 2022 r.?

Kara do 250 000 PLN za brak informacji o adresie strony, na której strategia podatkowa została opublikowana.



17

Informacja obejmuje z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru 
prowadzonej działalności (katalog otwarty):

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informację na temat dokonywania rozliczeń w „rajach podatkowych”

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej

aktywów

Informacje o stosowanych:
• procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z

przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
• dobrowolnych formach współpracy z organami KAS

1

Informację o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań jego lub podmiotów z nim powiązanych

Informację o złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych i ogólnych interpretacji przepisów prawa

podatkowego, wiążących informacji stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych

Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych w Polsce oraz liczbę

przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki
2

3

5

6

4
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Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Pozostałe kwestie

Wyłączenia

Forma? 

Jak działać? 

Obowiązek nie dotyczy:

1) informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego;

2) podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie

• Na ten moment przepisy nie przewidują szczególnej formy informacji o realizacji strategii podatkowej

• W przypadku Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązki w zakresie zostały już wprowadzone, informacje takie są zwykle 
publikowane w formie pdf lub jako podstrona internetowa

Wprawdzie pierwsze sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej (tj. za 2021 r.) powinno zostać złożone do końca
2022 r., to warto przygotować się do tego obowiązku już od początku 2021 r., aby móc prawidłowo go wypełnić
(sprawozdanie to swego rodzaju metadokument).
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Amortyzacja
Ograniczenie możliwości zastosowania obniżonych stawek amortyzacyjnych

Projekt zakłada wprowadzenie przepisu wyłączającego możliwość podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych
dla nowych środków trwałych, wykorzystywanych w działalności, z której dochody podlegają zwolnieniu
podatkowemu (działalność w SSE lub w oparciu o DoW).

Nowelizacja ma dotyczyć środków trwałych wprowadzonych do ewidencji po 31 grudnia 2020 r.

Amortyzacja na 
dotychczasowych 
zasadach

Wprowadzenie 
środka trwałego 
do ewidencji

Do 31 grudnia 
2020 r.

Po  1 stycznia 
2021 r.

Amortyzacja bez 
obniżenia / 
podwyższenia stawek

Cel
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Amortyzacja

Obniżenie stawek

Kogo dotyczy? 

• Obniżenie stawek amortyzacji w przypadku przedsiębiorców strefowych może pozwolić na szybszą / pełną
konsumpcję przysługującego limitu zwolnienia z CIT i zachowanie efektu „tarczy podatkowej” na okres po
zakończeniu korzystania ze zwolnienia.

• Niemniej, z uwagi na wystąpienie korzyści podatkowej oraz obowiązujące klauzule antyabuzywne (zarówno ogólną
jak i klauzulę strefową) i wysokie ryzyka podatkowe związane z ich zastosowaniem, taka czynność powinna zostać
zabezpieczona w drodze opinii zabezpieczającej.

• Do tego momentu zostało wydanych wiele opinii potwierdzających, że w danych okolicznościach obniżenie stawek
amortyzacyjnych w okresie korzystania ze zwolnienia strefowego i ich podwyższenie po zakończeniu korzystania z tej
ulgi nie stanowi unikania opodatkowania (przykładowo opinie zabezpieczające z 12 października 2020 r., znak
DKP1.8011.18.2020, z 28 lipca 2020 r., znak DKP3.8011.11.2020 oraz z 8 czerwca 2020 r., znak DKP1.8011.12.2019).

• Nowelizacja ma na celu ograniczenie tej możliwości, nie zamyka jej jednak całkowicie – w przypadku bowiem
składników majątku oddanych do używania do 31 grudnia 2020 r. obniżenie stawek amortyzacyjnych nadal jest
możliwe.



21

Amortyzacja 
Zmiana pojęcia używanych środków trwałych 

Środki trwałe, które przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik przez okres:

1) co najmniej 60 miesięcy – w przypadku nieruchomości

2) co najmniej 6 miesięcy – w przypadku innych środków trwałych

Nowelizacja ma dotyczyć środków trwałych wprowadzonych do ewidencji po 31 grudnia 2020 r. 

Zmiany mają na celu zapobieżenie wykorzystywaniu umów leasingu operacyjnego lub najmu przed nabyciem ŚT
umożliwiających szybsze rozliczenie podatkowe wydatków na ich nabycie

Przykładowo: Spółka zawiera na 5 lat umowę leasingu operacyjnego nieruchomości budynkowej, której
normatywny okres amortyzacji wynosi 40 lat. Po upływie 5 lat dochodzi do wykupu przedmiotu leasingu i
wprowadzeniu go do ewidencji ŚT jako używanego składnika majątku, który może zostać zamortyzowany w
ciągu 10 lat.

Po zmianach taki środek trwały nie będzie uznawany za używany.

Używane ŚT

Art. 

16j
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Kodeks karny skarbowy
Sankcje

Kogo dotyczy? 

Kto może ponosić odpowiedzialność karną skarbową?

Art. 9 § 3 KKS. Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także
ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego
wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej,
osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Przykładowe czyny zabronione

Uchylanie się od opodatkowania – Art. 54 § 1 KKS. Podatnik, który uchylając się od
opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub
nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720
stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Firmanctwo – Art. 55 § 1 KKS. Podatnik, który w celu zatajenia prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się
imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu i przez to naraża podatek na
uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do
lat 3, albo obu tym karom łącznie.
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Kodeks karny skarbowy
Sankcje

Kogo dotyczy? 

Przykładowe czyny zabronione cd.

Nieprawdziwe dane – Art. 56 § 1 KKS. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu
uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja
prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co
naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze
pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Uporczywe niewpłacanie podatku – Art. 57 § 1 KKS. Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w
terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Nieprowadzenie ksiąg podatkowych – Art. 60 § 1 KKS. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi
księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Nierzetelne księgi – Art. 61 § 1 KKS. Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do
240 stawek dziennych.

Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Księga wadliwa
jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa.
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Kodeks karny skarbowy
Ograniczenie odpowiedzialności

Kogo dotyczy? 

Czynny żal?

Art. 16 § 1 KKS. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca,
który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania,
ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego
popełnieniu.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ
postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną
uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.
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Kodeks karny skarbowy
Ograniczenie odpowiedzialności

Kogo dotyczy? 

Czynny żal cd.

Art. 16 § 5 KKS. Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania,
czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub
wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia
postępowania o ten czyn zabroniony.

Korekta deklaracji

Art. 16a KKS. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył
prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu
przepisów ustawy (…) o Krajowej Administracji Skarbowej, korektę deklaracji podatkowej i w
całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność
publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.
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Kodeks karny skarbowy
Ograniczenie odpowiedzialności

Kogo dotyczy? 

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Art. 17 § 1 KKS. Sąd może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
jeżeli wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia
skarbowego nie budzą wątpliwości, a jednocześnie:

1) uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, jeżeli w związku z przestępstwem
skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności;

2) sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn
zabroniony;

3) sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie, w jakim ten
przepadek jest obowiązkowy, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów - uiścił ich
równowartość pieniężną;

4) uiszczono co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania.
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Podwyższenie limitu przychodów uprawniających do stosowania stawki obniżonej

Stawka 9%

Mały podatnik – podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług)
nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 EUR

Obecnie 9% stawkę może
stosować mały podatnik, ale
tylko wtedy gdy jego przychody
nie przekraczają w roku
równowartości 1,2 mln EUR

Proponowane rozwiązanie zakłada, że
podatek według stawki 9% będą płacić
podatnicy, których przychody
osiągnięte w roku podatkowym nie
przekroczą wyrażonej w złotych kwoty
odpowiadającej równowartości 2 mln
EUR

Art. 

19
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Wariant 1 - tzw. 
„estoński CIT” 
ryczałt od 
dochodów spółek 
kapitałowych

Wariant 2 – Fundusz 
Inwestycyjny

Estoński CIT
Warianty i informacje ogólne

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych stanowi rozwiązanie, 
w którym podatek dochodowy od osób prawnych będzie – co do zasady – płacony 
dopiero w momencie dystrybucji zysku. 

Ryczałt łączy dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i wiąże 
się ze znaczną modyfikacją podstawowych zasad opodatkowania obowiązujących 
w ustawie o CIT.

Art. 

28c i 

n.
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Dla kogo?

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych

Spółki kapitałowe (spółki z o.o. i S.A.), które 
spełniają łącznie następujące wymogi:

• przychody nie przekraczają 100 mln zł,

• udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne,

• nie posiadają udziałów w innych 
podmiotach,

• zatrudniają co najmniej 3 pracowników -
oprócz udziałowców, wynagrodzenie tych 
pracowników wynosi co najmniej 3-
krotność przeciętnego wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw (w przypadku 
małych podatników odpowiednio 1 
pracownik i 1-krotność przeciętnego 
wynagrodzenia – w pierwszym roku),

• wartość przychodów pasywnych jest niższa 
od przychodów z działalności operacyjnej,

• przeznaczają zysk na nakłady inwestycyjne 
w odpowiedniej wysokości (lub u których 
wystąpił wzrost wydatków na 
wynagrodzenia pracowników).

x Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień 
podatkowych wynikających z prowadzenia 
działalności na terenie SSE lub w oparciu o 
DoW,

x Podmioty finansowe,

x Podatnicy postawieni w stan upadłości lub 
likwidacji,

x Spółki kapitałowe, których 
udziałowcy/akcjonariusze posiadają* prawa 
majątkowe związane z prawem do otrzymania 
świadczenia jako założyciel/fundator lub 
beneficjent fundacji, trustu lub innego 
podmiotu albo stosunku prawnego o 
charakterze powierniczym,

x Podmioty, które sporządzają sprawozdania 
finansowe zgodnie z MSR.

x Podatnicy utworzeni na skutek działań 
restrukturyzacyjnych (ograniczenie czasowe)

*mogą posiadać udziały, akcje czy ogół praw i 
obowiązków w spółce niebędącej osobą 
prawną

Art. 

28j
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Fundusz inwestycyjny

Alternatywnie, podatnicy, którzy są uprawnieni do estońskiego CIT, będą mogli stosować klasyczne 
(dotychczasowe) opodatkowanie, a dodatkowo skorzystać ze specjalnego funduszu inwestycyjnego 
(przyspieszenie rozliczenia kosztów podatkowych) na nakłady dotyczące ŚT ujętych do grup 3-8 KŚT 
(z wyjątkami).

Aby móc założyć fundusz inwestycyjny koniecznym będzie posiadanie wyodrębnionego rachunku 
rozliczeniowego. Fundusz musi być utworzony z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok podatkowy

Środki nie mogą pochodzić z pożyczki (kredytu), dotacji, subwencji itd. 

Na wydanie środków z funduszu Spółka będzie miała generalnie rok albo nawet trzy lata (jeśli powiadomi 

US o planie inwestycyjnym) od daty dokonania odpisu.

ODPISY NA FUNDUSZ 
=  

KOSZTY UZYSKANIA 
PRZYCHODU

=
SZYBSZE ROZLICZENIE 

PODATKOWE ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH

Art. 

15hb
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Opodatkowanie CIT wybranych spółek osobowych
Podmioty objęte opodatkowaniem CIT

• Mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski

Spółki komandytowe 

• Mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz

• których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne
oraz

• w przypadku których podatnicy podatku dochodowego
partycypujący (bezpośrednio lub pośrednio) w zyskach
takich spółek jawnych nie zostaną ujawnieni.

Spółki jawne 

Wejście w życie:
Planuje się, że ustawa 
miałaby wejść w życie od 
1 stycznia 2021 r., ale 
spółki komandytowe 
mogą wybrać 
opodatkowanie CIT 
dopiero od 1 maja 2021 r.

Art. 1 

ust. 3 

pkt 1 i 

n.
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Opodatkowanie CIT wybranych spółek osobowych
Główne założenia

• Jednokrotne opodatkowanie stawką 19% PIT/CIT „na
bieżąco”.

• Spółki komandytowe nie są podatnikami CIT.

• Podatnikami są wspólnicy spółek komandytowych –
jednokrotne opodatkowanie dochodów
wypracowywanych w ramach spółki komandytowej
(przy zachowaniu ograniczonej odpowiedzialności za
zobowiązania takiej spółki).

Obecnie 

Podwójne opodatkowanie zysków osiąganych przez
komandytariuszy:

1) pierwszy raz w momencie ich osiągnięcia przez
spółkę – 19% CIT „na bieżąco”;

2) drugi raz w momencie wypłaty wspólnikom - 19%
PIT/CIT od wypłaty zysków.

Po nowelizacji

• Zwolnienie od opodatkowania 50% przychodów
uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w
zyskach w spółce komandytowej (ale nie więcej niż 60
000 PLN w roku podatkowym)

• Kwota ta przysługuje odrębnie dla przychodów w
każdej spółce komandytowej, w której komandytariusz
jest wspólnikiem (zwolnienie nie będzie jednak
przysługiwało wybranym wspólnikom).

Zwolnienie 

Art. 1 

ust. 3 

pkt 1 i 

n.
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Notional Interest Deduction
Zaliczenie do KUP hipotetycznych odsetek

Nowa klauzula?

Kogo dotyczy? 

• Od 1 stycznia 2020 r. art. 15cb ustawy o CIT umożliwia podatnikom uwzględnianie w KUP hipotetycznych odsetek od
zatrzymanych w spółce dopłat lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki – w ramach zachęty
do korzystania z finansowania działalności z własnych środków, zamiast finansowania zewnętrznego.

• Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami uprawnienie do zaliczenia do kosztów podatkowych hipotetycznych kosztów
pozyskania kapitału zewnętrznego nie będzie miało zastosowania w sytuacji, gdy wskazane czynności zostaną
dokonane bez ekonomicznie uzasadnionych przyczyn, lecz głównie lub wyłącznie w celu uzyskania korzyści
podatkowej.

• Podatnicy, którzy będą chcieli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt hipotetycznych odsetek będą
zobligowani do przedstawienia ekonomicznych argumentów realizowanych czynności i ich należytego
udokumentowania.

Art. 

15cb
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Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o 
specjalnych strefach ekonomicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 
grudnia 2008 r. w sprawie pomocy 
publicznej udzielanej przedsiębiorcom 
działającym na podstawie zezwolenia na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
na terenach specjalnych stref 
ekonomicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 
sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy 
publicznej udzielanej niektórym 
przedsiębiorcom na realizację nowych 
inwestycji

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o 
wspieraniu nowych inwestycji

Rozporządzenia strefowe, w tym 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 
grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-
mazurskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zezwolenie SSE Decyzja o wsparciu 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
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Zezwolenie strefowe a decyzja o wsparciu

Zezwolenie DoW

Na co udzielane jest 
wsparcie

realizacja nowej inwestycji realizacja nowej inwestycji 

Sposób udzielenia 
wsparcia 

wydanie zezwolenia strefowego wydanie decyzji o wsparciu 

Forma wsparcia zwolnienie z opodatkowania PIT/CIT zwolnienie z opodatkowania PIT/CIT

Wysokość wsparcia 

w zależności od:

 wysokości kosztów kwalifikowanych 

(nakłady inwestycyjne/2-letnie 

koszty pracy)

 maksymalnej intensywności pomocy 

publicznej w danym regionie (mapa 

pomocy regionalnej)

 statusu przedsiębiorcy (MMŚP/duży)

w zależności od:

 wysokości kosztów kwalifikowanych 

(nakłady inwestycyjne/2-letnie 

koszty pracy)

 maksymalnej intensywności pomocy 

publicznej w danym regionie (mapa 

pomocy regionalnej)

 statusu przedsiębiorcy (MMŚP/duży)

Zasięg terytorialny
wsparcia

grunty objęte statusem SSE
terytorium całego kraju, bez względu 
na status gruntu
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Zezwolenie strefowe a decyzja o wsparciu

Zezwolenie DoW

Kryteria uzyskania 
pomocy

jednolite kryteria ilościowe

(min. 100 tys. EUR dla inwestycji 
realizowanej na terenie objętym 
statusem SSE / szczególne 
kryteria dla rozszerzeń SSE)

a) kryteria ilościowe zróżnicowane w zależności 
od:
- stopy bezrobocia w powiecie,
- wielkości (statusu) przedsiębiorstwa,
- sektora działalności (preferencje w odniesieniu 

do tzw. nowoczesnych usług dla biznesu i 
działalności badawczo-rozwojowej)

b) dodatkowe kryteria jakościowe 

Okres wsparcia
ograniczenia czasowe 
funkcjonowania SSE do 2026 r.

decyzje o wsparciu wydawane są na czas 
oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 
15 lat (długość okresu zależy od intensywności 
pomocy lub objęcia terenu statusem SSE)

Korzystanie z 
pomocy przy więcej 
niż jednej inwestycji

obecna praktyka organów 
podatkowych 
i sądów administracyjnych 
wskazująca na możliwość łącznego 
rozliczania pomocy uzyskanej w 
związku z realizacją kilku 
projektów 

zmiana praktyki organów podatkowych; obecnie
wskazująca na brak możliwości łącznego 
rozliczania pomocy uzyskanej w związku z 
realizacją kilku projektów (zwolnienie dochodu 
wygenerowanego wyłącznie z 
inwestycji)/interpretacja ogólna

Rozpoczęcie
korzystania z 
pomocy (inwestycje 
typu brownfield)

przy rozszerzeniu SSE - po 
wypełnieniu warunków zezwolenia 

Uprawnienie do korzystania ze zwolnienia z 
PDOP, począwszy od miesiąca, w którym zostały 
poniesione koszty kwalifikowane. Negatywne 
stanowisko organów podatkowych, zgodnie z 
którym uprawnienie to przysługuje dopiero od 
miesiąca, w którym osiągnięto pierwszy dochód 
ze zrealizowanej inwestycji
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Sposoby realizacji nowej inwestycji (jeden z poniższych):

 założenie nowego przedsiębiorstwa

 zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa

 dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych

w przedsiębiorstwie

 zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem

przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek

do sądu o ogłoszenie upadłości

Realizacja nowej inwestycji
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Co to jest schemat podatkowy?

Informowanie o schematach podatkowych

• Nie jest możliwe wymienienie transakcji/czynności objętych raportowaniem w formie zamkniętego katalogu 
(ustawodawca nakłada obowiązek zgłaszania takich transakcji, aby móc poznać luki w przepisach, które je 
umożliwiają). Raportowaniu podlegają transakcje /czynności (w tym planowane), zwane uzgodnieniami, 
które spełniają określone cechy. 

• Uznanie uzgodnienia za schemat podatkowy w rozumieniu przepisów MDR nie oznacza, że stanowi on 
unikanie opodatkowania lub uchylanie się od opodatkowani. Przepisy MDR mają bowiem szerszy zakres 
stosowania i mogą obejmować również działania, które są dokonywane ze względów 
biznesowych, ale niosą za sobą korzyść podatkową.

• Przykładowo, obowiązek raportowania może powstać nawet gdy podatnika skorzysta z ulg i preferencji 
podatkowych (zgodnie z ich celem). Nie oznacza to jednak, że zostaną one zanegowane.

Co jest schematem podatkowym?
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Schematy podatkowe podlegające raportowaniu  - kategorie cech  

Uzgodnienie

Czynności:

(i) których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub

(ii)które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku
podatkowego.

 dotyczy czynności prawnych i czynności faktycznych (de facto czynnością może być każde
działanie podatnika)

spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę
rozpoznawczą,

posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub

posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą

Schemat 
podatkowy* 

= uzgodnienie 
które

 np. negocjacje z kontrahentem, zawarcie nowej umowy/zmiana umowy
z kontrahentem, rozpatrzenie reklamacji, zakup nowych maszyn, urządzeń lub towarów

*Cechy rozpoznawcze zostały wymienione w załączniku
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Korzyść podatkowa 

Informowanie o schematach podatkowych

• Niepowstanie, odsunięcie w czasie lub obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego

• Powstanie lub zawyżenie straty podatkowej

• Powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu
podatku

• Niepowstanie obowiązku lub odroczenie obowiązku sporządzania deklaracji, w tym informacji o
schematach podatkowych

Kryterium głównej korzyści* uważa się za spełnione, jeśli:

• racjonalnie działający podmiot mógł wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby
się uzyskanie korzyści podatkowej oraz

• korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się
osiągnąć na skutek wdrożenia schematu.

*Dotyczy wyłącznie czynności spełniających ogólną cechę rozpoznawczą (pozostałe cechy nie wymagają 
tego kryterium)

KORZYŚĆ PODATKOWA –
szeroka definicja!

alternatywna droga postępowania

Test korzyści podatkowej

1) Czy istnieje alternatywa biznesowa dla realizacji celu? (brak alternatywnej drogi postępowania oznacza, że 

2) Jeśli tak, to czy wybór jednej z dostępnych alternatyw wynikał z aspektów (korzyści) podatkowych?
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Ogólne cechy rozpoznawcze (łącznie z kryterium korzyści)

Informowanie o schematach podatkowych

1

Przykłady ogólnych cech rozpoznawczych

okrężny obieg środków pieniężnych - środki pieniężne w zasadniczej części wracają do podmiotu,
który zapoczątkował ich obieg poprzez zaangażowanie podmiotów pośredniczących niepełniących
istotnych funkcji gospodarczych

zmiana kwalifikacji dochodów lub zmiana zasad opodatkowania, których skutkiem jest niższe
opodatkowanie lub brak

posługiwanie się ujednoliconą dokumentacją

nabycie spółki ze stratami i wykorzystywanie strat w celu zmniejszenia podatku

Schemat podatkowy powstaje, gdy jednocześnie jest spełniona jedna z ogólnych cech rozpoznawczych oraz kryterium głównej korzyści
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Szczególne cechy rozpoznawcze

Informowanie o schematach podatkowych

W przypadku wystąpienia szczególnej cechy rozpoznawczej, dla rozpoznania schematu podatkowego nie ma znaczenia, czy uzgodnienie 
spełnia kryterium głównej korzyści.

Przykłady szczególnych cech rozpoznawczych

płatności transgraniczne na rzecz podmiotów powiązanych z rajów podatkowych

dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych np. bazy
klientów

zbycie funkcji, ryzyk i aktywów mających istotny wpływ na EBIT spółki je zbywającej

występuje nieprzejrzysta struktura / trudny do ustalenia jest rzeczywisty beneficjent (np.
wykorzystanie spółki, która nie posiada personelu, lokalu czy wyposażenia)
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Inne szczególne cechy rozpoznawcze

Informowanie o schematach podatkowych

W przypadku wystąpienia innej szczególnej cechy rozpoznawczej, dla rozpoznania schematu podatkowego nie ma znaczenia, czy 
uzgodnienie spełnia kryterium głównej korzyści.

1

Przykłady innych szczególnych cech rozpoznawczych

niepobranie podatku u źródła w kwocie powyżej 5m PLN rocznie

dochody/przychody nierezydenta wynikające z uzgodnienia łącznie przekraczają 25m PLN
rocznie

wpływ schematu na część odroczonego podatku dochodowego lub aktywa albo rezerwy
przekracza 5m PLN rocznie


