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Rozdział I. Motywy tworzenia podatkowych grup 
kapitałowych 

1. Wstęp

1. Podatkowe grupy kapitałowe. Jest to narzędzie prawnopodatkowe stosowane 
w wielu krajach świata, umożliwiające konsolidację wyników podatkowych kilku od-
rębnych podatników. W sytuacjach, kiedy istnieje konieczność lub potrzeba prowadze-
nia poszczególnych biznesów w odrębnych podmiotach prawnych, a jednocześnie, takie 
utrzymywanie odrębności jest niekorzystne podatkowo, gdyż jedne przedsięwzięcia są 
dochodowe, a inne, w określonym czasie, ponoszą straty. Narzędziem eliminującym nie-
korzystne efekty podatkowe w takich sytuacjach są konsolidacje podatkowe spółek z wy-
korzystaniem instytucji PGK. 

2. Regulacje dotyczące tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapita-
łowych. Funkcjonujące od kilkunastu lat w Polsce regulacje dotyczące tworzenia i funk-
cjonowania podatkowych grup kapitałowych najwyraźniej nie są postrzegane przez 
przedsiębiorców jako dobre narzędzie do realizowania celów konsolidacji wyników podat-
kowych. Wydaje się, że narzędzie, które ma szanse wspierać pozytywne kierunki rozwoju 
gospodarczego (wsparcie konsolidacji kapitału, wsparcie dla nowych przedsięwzięć), jest 
albo ułomne w obszarze precyzji regulacji, albo wymaga spełnienia zbyt wielu ostrych 
kryteriów, albo nie daje przedsiębiorcom oczekiwanych korzyści w porównaniu do ogra-
niczeń. Niniejsza publikacja wskazuje na szereg ułomności regulacji o PGK i wnioski 
z niej płynące potwierdzają, że niechęć do stosowania regulacji PGK w Polsce może wy-
nikać z niedoregulowania tych przepisów oraz wysokich wymogów i drastycznych efek-
tów w przypadku niespełnienia ich w trakcie trwania PGK. 

2. Kiedy ma sens zakładanie PGK?

1. Konsolidacja wyników podatkowych. Zasadniczo, konsolidacja wyników podat-
kowych, która jest główną cechą podatkowych grup kapitałowych na świecie i w Polsce, 
ma na celu osiągnięcie efektu redukcji łącznego zobowiązania podatkowego podmiotów 
powiązanych w podatku dochodowym lub w VAT (istnieje taka możliwość w kilku kra-
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jach), w porównaniu do zagregowanych wielkości zobowiązań podatkowych tych pod-
miotów bez konsolidacji. Konsolidacje podatkowe są realizowane poprzez (1) możliwość 
rozliczania strat podatkowych jednych podmiotów z innymi podmiotami z grupy kapitało-
wej oraz (2) eliminowanie efektu transakcji pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład 
grupy (ten efekt jest osiągany albo poprzez odstępstwo od konieczności stosowania cen 
transferowych, jak w Polsce, albo poprzez eliminację rozpoznawania tych transakcji lub 
przesunięcie takiego rozpoznania do czasu po rozwiązaniu grupy). 

2. Przesłanki utworzenia grupy podatkowej. Rozważenie utworzenia grupy podat-
kowej może być uzasadnione, jeśli:
1) grupa kapitałowa prowadzi kilka odrębnych biznesów i niektóre z nich są docho-

dowe, a inne, choćby w średnim terminie, mogą generować straty, a konsolidacja 
podmiotów w jeden organizm prawny z jakiś względów nie jest preferowana lub 
możliwa, lub 

2) spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej zawierają pomiędzy sobą szereg transakcji 
świadczenia usług i przepływu towarów, a administracja i realizacja tych transakcji 
zgodnie z wymogami cen transferowych jest skomplikowana i kosztowna lub obar-
czona ryzykiem, lub

3) istnieje potrzeba zapewnienia swobodnego przepływu nadwyżek środków finansowych 
czy innych aktywów pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej. 
Przeanalizujmy jakie konkretnie efekty może dać utworzenie PGK, w związku z tym 

kiedy tworzenie PGK jest warte rozważenia.

3. Konsolidacja wyników podatkowych spółek

1. Korzyści tworzenia PGK. Konsolidacja wyników podatkowych spółek wchodzą-
cych w skład PGK, czyli de facto możliwość nieograniczonego czasowo, natychmiastowego 
wykorzystywania strat podatkowych jednego podmiotu przez drugi, to główna korzyść 
tworzenia PGK. Taka możliwość to niejako nieodpłatne, prawnie sanowane, udostępnie-
nie aktywów w postaci straty podatkowej podmiotowi powiązanemu. 

2. Połączenie spółek. Najłatwiejszą opcją na konsolidację wyników podatkowych 
realizowanych przez różne biznesy jest oczywiście prawne połączenie spółek. Ale połą-
czenie spółek ma charakter definitywny, a późniejsze odwrotne wydzielenie przejętych 
biznesów czy aktywów może być kosztowne i utrudnione. 

Połączenie spółek realizujących różne działania gospodarcze powoduje również na-
tychmiastowe łączenie różnych ryzyk biznesowych i prawnych związanych z poszcze-
gólnymi biznesami. Stąd takie działanie, jako nieracjonalne, może być nieakceptowalne 
dla instytucji finansujących biznes, właścicieli lub wręcz niedozwolone lub niepożądane 
przez wybrane regulacje prawne. W niektórych branżach (np. finansowa, energetyczna) 
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wymagana jest odrębna forma dla niektórych działalności (np. bank nie może prowadzić 
innej działalności niż bankowa, czy dystrybutor energii nie może być też jej producentem). 

Innym przykładem, gdzie konieczne jest utrzymanie odrębności prawnej, są nowe 
przedsięwzięcia (start-up). Potrzeba rozpoczynania nowej działalności w odrębnych pod-
miotach prawnych (tzw. spółkach specjalnego przeznaczenia, special purpose vehicle – 
SPV), wynikać może z: 
1) chęci oddzielenia ryzyka niepowodzenia (najczęściej istotnego) nowego przedsię-

wzięcia od zdrowego, generującego nadwyżki pieniężne, biznesu;
2) wymogów instytucji finansujących, aby udostępnione finansowanie wykorzystywane 

było na cel, na jaki zostało przyznane;
3) przygotowania nowego przedsięwzięcia do sprzedaży lub przystąpienia nowego in-

westora w przyszłości (brak historii, odrębność prawna). 
Nowe przedsięwzięcia mogą być nieudane (przynieść ostatecznie stratę) lub ponosić 

straty w średnim terminie. W takim przypadku konsolidacja podatkowa wspierać będzie 
grupę spółek w jej nowych przedsięwzięciach poprzez czasowe zmniejszenie obciążeń 
podatkowych. 

Podobna sytuacja może mieć miejsce w sytuacji biznesów przechodzących restruktu-
ryzację (generujące straty w pewnym okresie) oraz biznesów nierentownych, ale z per-
spektywami lub utrzymywanych w grupie z innych powodów. 

3. Przezroczyste podatkowo formy prawne. Konsolidację podatkową, poza praw-
nym połączeniem, można również osiągnąć poprzez wykorzystanie przezroczystych po-
datkowo (transparentnych) form prawnych, tj. spółek, które nie są podatnikami podatku 
dochodowego (spółki komandytowe, jawne i cywilne). W takim przypadku podatnikiem 
łącznego podatku obu podmiotów może być podmiot dominujący, wspólnik spółki czy 
spółek. Przykładowo, jeśli spółka komandytowa generuje nadwyżkę kosztów podatko-
wych ponad przychodami podatkowymi, a komandytariuszem tej spółki posiadającym 
większość udziału w zyskach i stratach tej spółki jest spółka z o.o. generująca dochody 
podatkowe, to efektywnie dochody podatkowe tej ostatniej będą pomniejszane o stratę 
podatkową spółki komandytowej (stratę w sensie ekonomicznym, bo nie jest ona podat-
nikiem i nie deklaruje formalnie straty podatkowej). 

Jednakże, stworzenie struktury konsolidacyjnej opartej na spółkach transparentnych 
podatkowo wymaga w pierwszej kolejności przekształcenia formy prawnej, niekiedy 
również przystąpienia nowego wspólnika, zadbania o ograniczenie odpowiedzialności 
wspólników za zobowiązania spółki i ryzyka związane z prowadzonym biznesem. Nie 
zawsze też forma spółki osobowej jest optymalną i akceptowalną przez kontrahentów i in-
stytucje finansowe formą prowadzenia działalności. Stąd, wykorzystanie narzędzia, jakim 
jest PGK, umożliwia osiągnięcie rezultatu konsolidacji wyników podatkowych w sposób 
współgrający z oczekiwaniami biznesowymi. 
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4. Ułatwienie przepływów pieniężnych pomiędzy spółkami

1. Elastyczność finansowania działań ze środków własnych. Jedną z barier admi-
nistracyjnych i podatkowych dla rozwoju nowych biznesów w grupach kapitałowych 
jest elastyczność finansowania tych działań ze środków własnych w ramach grupy ka-
pitałowej. Podatkowa grupa kapitałowa może być narzędziem ułatwiającym przepływ 
środków i aktywów pomiędzy spółkami, które w grupie generują nadwyżki finansowe, 
i tymi, które potrzebują finansowania lub są na etapie inwestycji czy tworzenia nowego 
biznesu. W PGK można wyeliminować lub ograniczyć pożyczki czy wkłady kapitałowe 
i elastycznie kształtować alokację nadwyżek finansowych w podmiotach, które potrze-
bują finansowania. Efektem zastosowania, dla przykładu, darowizn pomiędzy spółkami 
wchodzącymi w skład PGK, będzie:
1) odciążenie administracyjne (jednorazowe umowy darowizn w porównaniu do długo-

terminowych umów pożyczek, konieczność naliczania odsetek itp.);
2) uniknięcie finansowania odsetek;
3) uniknięcie stosowania cen transferowych, kosztów analiz rynkowego poziomu cen 

(benchmark studies) oraz przygotowywania dokumentacji cen transferowych;
4) uniknięcie ograniczeń tzw. cienkiej kapitalizacji, czyli ograniczeń uznania całości 

kosztów odsetek jako kosztów uzyskania przychodów, co w świetle zmian, które 
weszły w życie od 1.1.2015 r. może mieć kolosalne znaczenie dla grup kapitałowych; 

5) uniknięcie ewentualnego podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek. 
2. Zabezpieczenie. Zastosowanie scenariusza z darowiznami wymaga oczywiście 

odpowiedniego przygotowania prawnego w celu zabezpieczenia zarządów spółek (hipo-
tetycznym, ale jednak) przed zarzutem działania na ich szkodę. Darowizna na rzecz pod-
miotu trzeciego może bowiem być traktowana jako nieuzasadnione wyzbycie majątku. 
Przy czym działania takie można odpowiednio uzasadnić, mając na względzie funkcjo-
nowanie w grupie kapitałowej. 

5. Swoboda przepływu aktywów pomiędzy spółkami 
w ramach PGK 

1. Swoboda przepływu aktywów pomiędzy spółkami. Kolejnym motywem dla 
tworzenia PGK, z uwagi na brak ograniczeń i administracji związanej z cenami transfe-
rowymi, jest swoboda przepływu aktywów pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład 
PGK. Przesunięcia pomiędzy spółkami mogą odbywać się na podstawie umowy sprze-
daży z wynagrodzeniem odbiegającym od rynkowego. Możliwość realizacji transakcji po 
niższej od rynkowej cenie, czyli bez kreowania dodatkowego dochodu do opodatkowania, 
optymalizując koszty finansowania podatku VAT, bez obowiązku prowadzenia dokumen-
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6. Uzyskanie efektu odliczenia kosztów finansowania nabycia udziałów...

tacji cen transferowych, bez kosztów analiz rynkowych czy wreszcie z możliwością swo-
bodnego ustalania wynagrodzeń w zależności od potrzeb finansowych obu podmiotów, 
niewątpliwie usprawnić może decyzje biznesowe w PGK. Swoboda przepływu aktywów 
umożliwić może optymalne ich wykorzystanie przez różne podmioty, z korzyścią ekono-
miczną dla całej grupy, przy zachowaniu odrębności prawnej podmiotów.

2. Zmiany organizacyjno-biznesowe. Korzyść ta może być wykorzystana w szcze-
gólności przy decyzjach o zmianach organizacyjno-biznesowych w grupach kapitałowych. 
Przesunięcia linii biznesowych i strumieni generowanych przepływów pieniężnych (choćby 
w postaci decyzji o tym, która ze spółek realizuje pewien zakres działalności) powinno 
co do zasady odbywać się na warunkach rynkowych, z zastosowaniem rynkowego wyna-
grodzenia, czyli de facto opodatkowania na wyjściu wartości biznesu. Wyceny biznesów 
mogą być bardzo duże i bezpieczna realizacja scenariusza przeniesienia części działalności 
pomiędzy podmiotami powiązanymi może wiązać się z ogromnymi kosztami podatko-
wymi. Realizacja takiego przesunięcia w ramach PGK może być natomiast zrealizowana 
bez minimalnych kosztów podatkowych lub przy minimalnych kosztach podatkowych. 

6. Uzyskanie efektu odliczenia kosztów finansowania 
nabycia udziałów jako kosztu podatkowego

1. Debt push down. Konkretnym przykładem wykorzystania PGK dla osiągnięcia 
korzyści podatkowej i biznesowej jest realizacja tzw. debt push down, czyli możliwość 
uznania kosztów finansowania nabywanej spółki za koszty podatkowe potrącane z do-
chodami nabytego podmiotu. 

W transakcjach nabycia spółek, w większości przypadków kiedy dochodzi do finan-
sowania zewnętrznego części ceny transakcyjnej, wymogiem banku jest, aby zadłużenie 
po transakcji znalazło się ostatecznie w nabytej spółce, tzn. aby spłata zadłużenia i kosz-
tów jego finansowania dokonywana była bezpośrednio ze środków nabytej spółki. Dla 
banku jest to lepsze rozwiązanie niż finansowanie kosztów odsetek z dywidend tej spółki. 
Dostęp do zysków spółki w formie uzyskanych dywidend może następować z opóźnie-
niem wynikającym z terminów zatwierdzenia sprawozdań finansowych i uchwał o po-
dziale dywidendy zysku. W sytuacjach niewystarczających zysków księgowych dostęp 
do gotówki generowanej przez zakupioną spółkę może być wręcz niemożliwy. Stąd naj-
częstszym oczekiwaniem banków jest dokonanie akwizycji nowego podmiotu przez nową 
spółkę zależną, a następnie jej połączenie z przejętym podmiotem, i osiągnięcie efektu 
tzw. debt push down, czyli odliczalności kosztów finansowania jako kosztów podatkowych 
pomniejszających dochody nabytej spółki. Daje to większe szanse do szybkiego dostępu 
do środków pieniężnych na spłatę kosztów finansowania. 
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2. Wykorzystanie podatkowej grupy kapitałowej. Powyższe cele można osiągnąć 
z wykorzystaniem PGK. Finansowanie nabycia spółki może odbyć się w stosunku do 
spółki holdingowej, która może mieć zapewniony dostęp do środków pieniężnych spółki 
nabytej poprzez dywidendy, ale również darowizny lub wręcz gwarancje spłaty zadłuże-
nia ze swoich środków. Takie działania w ramach PGK mogą zostać zrealizowane w spo-
sób neutralny podatkowo. Koszty finansowe pozostaną rozliczone jako pomniejszające 
dochody w ramach PGK. 

7. Podsumowanie

1. Pozytywy utworzenia podatkowej grupy kapitałowej. Podsumowując, należy 
wskazać, że choć konsolidacja wyników podatkowych spółek wchodzących w skład PGK 
jest motywem wiodącym dla tworzenia PGK, to pozostałe korzyści, które daje PGK, 
krótko zarysowane powyżej, mogą okazać się albo dodatkowymi efektami pozytywnymi, 
albo wręcz być kluczowe dla podjęcia decyzji o utworzeniu grupy. Warto brać pod uwagę 
utworzenie PGK, nawet z ryzykiem czy wręcz założeniem, że będzie ona trwała krócej 
niż 3 lata, przy realizacjach strukturyzacji w ramach grup kapitałowych. Wydaje się rów-
nież, że utworzenie PGK może wspomóc procesy konsolidacji i zwiększenia efektywności 
w ramach grup kapitałowych, ułatwiając kumulację kapitału i poprawiając efektywność 
ekonomiczną polskich przedsiębiorstw. 

2. Niedoregulowanie prawne. Trzeba jednak wiedzieć, że instytucja PGK jest zde-
cydowanie niedoregulowana, tj. z uwagi na istniejący dualizm podmiotowości prawnopo-
datkowej PGK i spółek wchodzących w jej skład, regulacje wymagają wielu szczególnych 
odniesień (o czym w dalszych rozdziałach publikacji), a ich brak sprawia, że niektóre kwe-
stie generują wątpliwości interpretacyjne. Brak też praktyki organów w wielu kwestiach, 
co oznacza większe ryzyko prowadzenia działalności w ramach PGK. Warunki wejścia 
i kontynuacji bytu PGK są również, pomimo stałych postulatów zmian, nieuzasadnione 
lub ostre i ograniczające dostępność instytucji PGK jako formy zarządzania grupą kapi-
tałową i jej rozwojem. 

Niniejsza publikacja prezentuje analizę wybranych regulacji podatkowych związa-
nych z działaniem PGK. Płynące z niej wnioski wskazują na konieczność doregulowania 
tej instytucji i zwiększenia jej dostępności dla polskiego biznesu. 
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Rozdział II. Zawiązanie, rejestracja i utrata 
statusu podatkowej grupy kapitałowej

1. Zawiązanie i rejestracja podatkowej grupy 
kapitałowej

1.1. Wstęp
1. Powstanie PGK. Powstanie PGK oraz nabycie przez nią statusu podatnika podatku 

dochodowego od osób prawnych wymaga zachowania procedury określonej w przepisach 
PDOPrU. Istnienie tej procedury wyróżnia ją na tle innych podmiotów podlegających re-
gulacjom ustawy. Z reguły bowiem status podatnika, nie tylko w zakresie podatków do-
chodowych, nie jest zależny od woli czy działania określonego podmiotu. 

Przykład
Osoba fizyczna lub spółka kapitałowa może być podatnikiem podatku w związku 

z dokonaniem określonej czynności lub wystąpieniem zdarzenia, z którym wiąże się 
określony obowiązek podatkowy, wyłącznie na mocy regulacji ustawy podatkowej. 
Powstanie obowiązku podatkowego jest możliwe niezależnie od rejestracji takiego 
podmiotu jako podatnika. Obowiązek taki powstanie po jego stronie samoistnie. 
W przypadku PGK sytuacja wygląda odmiennie. Z zasady samoistny status podat-
nika podatku dochodowego mają lub mogą mieć jedynie spółki tworzące PGK, na-
tomiast powstanie i nabycie statusu podatnika przez PGK jest dopuszczalne tylko 
jako następstwo podjęcia przez te spółki określonych czynności. 

2. Nabycie statusu podatnika. Do powstania PGK i nabycia przez nią statusu po-
datnika konieczne jest w pierwszej kolejności zawarcie przez spółki spełniające warunki 
określone w ustawie umowy o utworzeniu PGK w formie aktu notarialnego. Samo za-
warcie umowy o utworzeniu PGK nie oznacza, że PGK staje się podatnikiem podatku 
dochodowego. Konieczne jest jeszcze zgłoszenie umowy o utworzeniu PGK do właści-
wego naczelnika US oraz dokonanie rejestracji umowy przez tego naczelnika. Ponadto, 
status podatnika podatku dochodowego nabyty przez PGK z chwilą rejestracji umowy 
o utworzeniu PGK może zostać utracony na mocy decyzji spółek tworzących PGK lub, 
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w przypadku naruszenia warunków określonych w PDOPrU, na podstawie przepisów tej 
ustawy. Świadczy to o dyspozytywnym i jednocześnie warunkowym charakterze statusu 
PGK jako podatnika podatku dochodowego, wyróżniającym PGK na tle innych podat-
ników tego podatku.

Charakterystyczna dla PGK jest także formuła jej zawiązania oparta na konstrukcji 
umowy, czyli czynności o charakterze cywilnoprawnym. Prawu podatkowemu w zasadzie 
obca jest możliwość kształtowania stosunków prawnopodatkowych w drodze umów lub 
innych czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez podatników. W przypadku PGK 
realizuje się to jednak w daleko idącym zakresie. Stwierdzenie, że sama umowa o utwo-
rzeniu PGK może modyfikować stosunki prawnopodatkowe, których stronami są poszcze-
gólne spółki tworzące grupę, jest jednak zbyt daleko idące biorąc pod uwagę kluczową 
rolę rejestracji umowy przez naczelnika US dla uzyskania przez grupę statusu podatnika. 

1.2. Umowa o utworzeniu PGK 
1. Obligatoryjne cechy umowy. Puntem wyjścia dla powstania PGK jest zawarcie 

przez spółki spełniające warunki określone w ustawie z 15.2.1992 r. o podatku dochodo-
wym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) umowy o utworzeniu PGK 
w formie aktu notarialnego na okres co najmniej 3 lat podatkowych. Zgodnie z art. 1a 
ust. 3 PDOPrU umowa taka powinna zawierać co najmniej: 
1) wykaz spółek tworzących PGK oraz wysokość ich kapitału zakładowego;
2) informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale 

zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących PGK, posia-
dających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek;

3) określenie czasu trwania umowy;
4) wskazanie spółki reprezentującej PGK w zakresie obowiązków wynikających z PDOPrU 

oraz z przepisów ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 749 ze zm.);

5) określenie przyjętego roku podatkowego.
Poza wskazanymi powyżej wymogami PDOPrU nie przewiduje innych obligato-

ryjnych cech ani elementów umowy o utworzeniu PGK. Zastosowanie znajdą tu jednak 
przepisy innych źródeł prawa, w tym głównie prawa cywilnego. Ustawodawca przyjął 
bowiem za podstawę utworzenia PGK umowę, czyli czynność prawną przewidzianą i ure-
gulowaną w tej gałęzi prawa.

Umowa o utworzeniu PGK powinna obejmować przede wszystkim to, co stanowi 
istotę każdej umowy cywilnoprawnej, czyli zgodne oświadczenia stron, którymi w tym 
przypadku będą poszczególne spółki zamierzające uczestniczyć w PGK, skierowane na 
wywołanie powstania określonych skutków prawnych1. Należy przy tym mieć na uwadze, 

1 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, 
Warszawa 2004, s. 130.
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że umowa, w tym także umowa o utworzeniu PGK, wywołuje nie tylko skutki w niej wy-
rażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z usta-
lonych zwyczajów (art. 56 KC).

2. Skutki prawne. Skutkiem prawnym oczekiwanym przez spółki zawierające umowę 
o utworzeniu PGK jest powstanie grupy jako podatnika podatku dochodowego i wyni-
kające z tego relacje między spółkami, grupą i organem podatkowym. Samo zawarcie 
umowy o utworzeniu PGK nie może jednak wywołać takiego skutku, gdyż do ukształ-
towania się nowych stosunków prawnopodatkowych konieczne jest zgłoszenie umowy 
do właściwego naczelnika US i jej rejestracja. Zawarcie umowy oznacza więc jedynie 
podjęcie wzajemnych zobowiązań określonego kręgu spółek do zgodnego współdziała-
nia przy tworzeniu i ubieganiu się o status podatnika przez grupę. Dopiero zgłoszenie 
umowy do właściwego naczelnika US oraz jej rejestracja spowodują, że umowa wywoła 
skutki prawne w obszarze prawnopodatkowym. Będą one miały swoje źródło nie tylko 
w treści umowy, ale także – w kluczowym zakresie – w regulacjach prawa podatkowego 
przyznających PGK status podatnika i określających zasady jej rozliczeń podatkowych. 

3. Przedmiot umowy o utworzeniu PGK, w zakresie dotyczącym jej obligatoryjnych 
elementów wymienionych w art. 1a ust. 3 PDOPrU, obejmuje przede wszystkim wskaza-
nie spółek wyrażających wolę utworzenia grupy, wskazanie spółki reprezentującej grupę, 
określenie przyjętego dla grupy roku podatkowego i czasu trwania umowy.

Wykaz spółek tworzących grupę i informacje o ich udziałowcach (akcjonariuszach) 
stanowią podstawowy element umowy, w którym przedstawione są spółki wyrażające wolę 
utworzenia PGK. Postanowienia te zawierają dane dotyczące spółek i ich wzajemnych 
relacji (np. danych pozwalających na wskazanie spółki dominującej i spółek zależnych), 
istotnych dla organu podatkowego dokonującego rejestracji umowy. 

4. Reprezentacja. W gestii spółek zawierających umowę o utworzeniu grupy leży wybór 
spółki reprezentującej PGK w zakresie obowiązków wynikających z PDOPrU oraz z przepi-
sów OrdPU. Spółką tą może być każda ze spółek tworzących grupę, niekoniecznie spółka 
dominująca. Spółka ta jest odpowiedzialna za zgłoszenie umowy o utworzeniu grupy do właś-
ciwego naczelnika US, obliczanie, pobieranie i wpłacanie podatku dochodowego oraz zaliczek 
na ten podatek należnych od PGK oraz reprezentowanie grupy przed organami podatkowymi. 

Określony powyżej zakres zadań oraz rola spółki reprezentującej grupę może po-
wodować wątpliwość, czy działa ona jako płatnik podatku dochodowego od dochodów 
grupy, czy też należałoby inaczej określić jej rolę. Płatnikiem jest bowiem osoba fizyczna, 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na 
podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku 
i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu (art. 8 OrdPU). Płatnik 
jest zatem podmiotem, „który pośredniczy przy wykonywaniu zobowiązania podatkowego 
między podatnikiem a organem podatkowym”2 i którego „rola sprowadza się głównie do 

2 S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja po-
datkowa. Komentarz, Warszawa 2013, s. 82. 
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ustalenia i odprowadzenia na rzecz wierzyciela podatkowego należności podatkowych 
obciążających podatnika, a więc bez uszczuplania własnego majątku”3. W odróżnieniu 
do sytuacji płatnika zdefiniowanego w art. 8 OrdPU, w przypadku spółki reprezentującej 
grupę, spółki tworzące tę grupę, od których pobiera ona obliczony podatek, nie działają 
jako odrębni podatnicy. To grupa jest bowiem podatnikiem, który jest zobowiązany do 
zapłaty podatku. Rola spółki reprezentującej grupę odpowiada bardziej roli wewnętrznej 
jednostki podatnika odpowiedzialnej za jego rozliczenia podatkowe. Mimo to, wydaje się 
jednak, że celem ustawodawcy było wyraźne zbliżenie roli spółki reprezentującej grupę 
do roli płatnika podatku, z zastrzeżeniem pewnych odmienności obu tych ról.

5. Rok podatkowy. W odniesieniu do roku podatkowego PGK, jaki powinny przyjąć 
spółki tworzące grupę, PDOPrU przewiduje odpowiednie stosowanie regulacji tej ustawy 
zawartych w art. 8. Zgodnie z tym przepisem rokiem podatkowym jest co do zasady rok 
kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, 
albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatni-
ków i zawiadomi o tym właściwego naczelnika US; wówczas rokiem podatkowym jest 
okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. W przypadku podjęcia po raz pierwszy 
działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca 
roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej 
jednak niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Jeżeli podjęcie po raz pierwszy dzia-
łalności następuje w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrany zostanie rok podat-
kowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać 
od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, 
w którym rozpoczęto działalność.

6. Czas trwania umowy powinien odpowiadać ustalonej przez spółki liczbie następu-
jących po sobie lat podatkowych, na jakie utworzona zostaje grupa. Czas trwania umowy 
nie może być jednak krótszy niż 3 lata podatkowe. Ustawa nie wskazuje, w jaki sposób 
należy określić w umowie czas, na jaki zostaje utworzona grupa. Należy zatem przyjąć 
za dopuszczalne określenie go poprzez podanie daty początkowej, którą będzie pierwszy 
dzień pierwszego roku podatkowego grupy, i daty końcowej, odpowiadającej ostatniemu 
dniowi ostatniego roku podatkowego tej grupy. Możliwe jest też określenie czasu trwa-
nia umowy przez podanie, obok przyjętego roku podatkowego, liczby następujących po 
sobie lat podatkowych, na jakie zostaje utworzona grupa. 

Okres, na jaki utworzona zostaje grupa, powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż 
3 miesiące od momentu zawarcia umowy. W tym terminie należy bowiem dokonać zgło-
szenia umowy do właściwego naczelnika US (art. 1a ust. 4 PDOPrU).

Dla poszczególnych spółek tworzących grupę dzień poprzedzający początek roku 
podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek. 
Natomiast dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy 

3 B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa, Wrocław 2013, s. 88.
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lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczy-
nającym rok podatkowy tych spółek.

7. Zasadność formy umownej. Nasuwa się pytanie o zasadność zastosowania przez 
ustawodawcę formuły umowy zawieranej między spółkami jako podstawy tworzenia PGK 
zamiast np. wspólnego wniosku lub oświadczenia składanego przez spółki chcące utwo-
rzyć grupę właściwemu naczelnikowi US. 

Przykład
Polskiemu prawu podatkowemu znane są takie konstrukcje, znajdujące zasto-

sowanie chociażby w przypadku wspólnego opodatkowania małżonków podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 2 PDOFizU) lub skorzystania z opcji 
opodatkowania dostawy nieruchomości podatkiem od towarów i usług (art. 43 
ust. 10 VATU). 

Wśród obligatoryjnych elementów umowy o utworzenie PGK wymienionych w art. 1a 
ust. 3 PDOPrU nie występują takie, których nie można by zawrzeć w ramach składanego 
wspólnie wniosku lub oświadczenia spółek tworzących grupę. Z kolei kluczowe skutki 
prawne wynikające z utworzenia PGK i nabycia przez nią statusu podatnika, takie jak 
zasady ustalania i regulowania zobowiązań podatkowych czy odpowiedzialność za ich 
niewykonanie, wynikają z przepisów prawa podatkowego i są niezależne od woli spółek 
tworzących PGK, zatem brak jest miejsca na ustalenia umowne w tym zakresie. 

Przyjęcie konstrukcji umowy będącej podstawą funkcjonowania PGK jest jednak uza-
sadnione tym, że obok zagadnień uregulowanych w przepisach prawa podatkowego oraz 
zagadnień rozstrzygniętych w treści obligatoryjnych zapisów umowy (np. czas trwania 
umowy) istnieje pewna grupa innych zagadnień o charakterze cywilnoprawnym, które 
nie są uregulowane w przepisach prawa i wymagają podjęcia stosownych ustaleń w for-
mie umowy zawieranej przez spółki tworzące grupę.

8. Fakultatywne elementy umowy. Wśród takich zagadnień, które można określić 
mianem fakultatywnych elementów umowy o utworzeniu PGK, należy wymienić w szcze-
gólności zasady współpracy miedzy spółkami w zakresie ustalenia zobowiązania po-
datkowego PGK, w tym sposób i terminy wymiany informacji i w miarę potrzeby także 
dokumentów między spółkami tworzącymi grupę i spółkę reprezentującą tę grupę przed 
organami podatkowymi. Wskazane jest, by umowa o utworzeniu PGK przewidywała także 
zasady i formę rozliczeń finansowych między spółkami tworzącymi podatkową grupę 
kapitałową a spółką reprezentującą tę grupę i rozliczającą jej zobowiązania podatkowe4. 

4 Por. stan faktyczny będący podstawą wydania interpretacji indywidualnej MF (w imieniu którego 
działał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) z 16.4.2014 r., IPPP2/443-230/14-2/MM, http://sip.mf.gov.pl/ 
sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=388966&i_smpp_s_strona=1&i_smpp_s_pozycja=1&i_smpp_s_
stron=1.


