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Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Art. 1. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy] 1. Ustawa reguluje opo-
datkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek
kapitałowych w organizacji.

2.2 Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organiza-
cyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw
w spadku i spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem
ust. 1 i 3.

1 Treść odnośnika publikujemy na końcu ustawy.
2 Art. 1 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 5.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629),

która wchodzi w życie 25.11.2018 r.
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Art. 1a

3. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do:
1) spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub za-

rząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa po-
datkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne
i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich do-
chodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Art. 1a. [Podatkowa grupa kapitałowa] 1. Podatnikami mogą być rów-
nież grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających oso-
bowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej
„podatkowymi grupami kapitałowymi”.

2. Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są
łącznie następujące warunki:

1) podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające sie-
dzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
a) przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym

mowa w ust. 2b, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie
niższy niż 500 000 zł,

b) jedna ze spółek, zwana dalej „spółką dominującą”, posiada bez-
pośredni 75% udział w kapitale zakładowym lub w tej części
kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych dalej „spół-
kami zależnymi”, która na podstawie przepisów o komercjali-
zacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach
preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub ry-
baków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa
na cele reprywatyzacji,

c) spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym
innych spółek tworzących tę grupę,

d) w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podat-
ków stanowiących dochód budżetu państwa;

2) umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, zwana dalej
„umową”:
a) została zawarta przez spółkę dominującą i spółki zależne,

w formie aktu notarialnego, na okres co najmniej 3 lat podat-
kowych,

b) została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego;
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Art. 1a

3)3 po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę
grupę spełniają warunki wymienione w pkt 1 lit. a–c, a ponadto:
a) nie korzystają ze zwolnień podatkowych określonych w art. 17

ust. 1 pkt 34 lub 34a oraz ze zwolnień od podatku dochodo-
wego na podstawie odrębnych ustaw,

b) w przypadku dokonania transakcji kontrolowanej w rozu-
mieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 z podmiotami powiązanymi w ro-
zumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, niewchodzącymi w skład
podatkowej grupy kapitałowej, nie ustalają lub nie narzu-
cają warunków różniących się od warunków, które ustaliłyby
między sobą podmioty niepowiązane w rozumieniu art. 11a
ust. 1 pkt 3;

4) podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy
udział dochodów, określonych zgodnie z art. 7 ust. 1, w przycho-
dach – w wysokości co najmniej 2%.

2a. Warunek określony w ust. 2 pkt 1 lit. d uważa się za spełniony rów-
nież wtedy, gdy spółka po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitało-
wej dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę zaległość wraz
z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia złożenia korekty dekla-
racji albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu pierwszej
instancji, określającej wysokość zobowiązania, ureguluje tę zaległość wraz
z należnymi odsetkami.

2b. Wartość kapitału zakładowego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a,
określa się bez uwzględnienia tej części tego kapitału, jaka nie została na
ten kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelno-
ściami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych poży-
czek (kredytów), przysługującymi udziałowcom (akcjonariuszom) wobec
tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których
nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m.

3. Umowa musi zawierać co najmniej:
1) wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wy-

sokość ich kapitału zakładowego;

3 Art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a w brzmieniu ustawy z dnia 10.05.2018 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1162), która wchodzi w życie 30.06.2018 r., w zakresie, w jakim doty-
czy działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę na terenie specjal-
nej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia
20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 ze zm.),
stosuje się do dochodów osiągniętych z tej działalności od dnia 1.01.2019 r.; lit. b
w brzmieniu ustawy z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która wchodzi
w życie 1.01.2019 r., stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia
1.01.2019 r.
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Art. 1a

2) informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich
udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spółkach
zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową, posiadających
co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek;

3) określenie czasu trwania umowy;
4) (uchylony)
5) określenie przyjętego roku podatkowego.
3a. Spółka dominująca reprezentuje podatkową grupę kapitałową w za-

kresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji
podatkowej.

4. Umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę dominującą do właści-
wego według jej siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej na
45 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez podat-
kową grupę kapitałową. Organ ten jest właściwy w sprawach opodatko-
wania podatkiem dochodowym podatkowej grupy kapitałowej oraz skła-
dania sprawozdań finansowych przez spółki tworzące podatkową grupę
kapitałową.

5. Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje, w formie decyzji, rejestra-
cji umowy. W tej samej formie naczelnik urzędu skarbowego odmawia
zarejestrowania umowy, jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których
mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a oraz ust. 3 i 4. Do decyzji o rejestracji
umowy oraz do decyzji o odmowie rejestracji umowy stosuje się przepisy
Ordynacji podatkowej.

6. Po rejestracji umowy podatkowa grupa kapitałowa nie może być roz-
szerzona o inne spółki ani pomniejszona o którąkolwiek ze spółek tworzą-
cych tę grupę, z wyjątkiem przejęcia spółki tworzącej podatkową grupę
kapitałową przez inną spółkę z tej podatkowej grupy kapitałowej, chyba
że połączenie spółek tworzących podatkową grupę kapitałową prowadzi
do zmniejszenia ich liczby poniżej dwóch.

7. Podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, po-
bierane i wpłacane przez spółkę dominującą. Spółce tej nie przysługuje
wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego
od osób prawnych należnego od podatkowej grupy kapitałowej.

8. Spółka dominująca obowiązana jest zgłosić naczelnikowi urzędu
skarbowego, o którym mowa w ust. 4:

1) zmiany umowy oraz zmiany w kapitale zakładowym spółek two-
rzących podatkową grupę kapitałową,

2) zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące
naruszeniem warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za
podatnika podatku dochodowego

– w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
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Art. 1a

8a. Za naruszenie warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej
za podatnika podatku dochodowego uważa się również zmniejszenie
udziału spółki dominującej w kapitale spółki zależnej wchodzącej w skład
podatkowej grupy kapitałowej poniżej progu określonego w ust. 2 pkt 1
lit. b.

9. Do przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapi-
tałowej jest wymagane zawarcie nowej umowy, podlegającej zgłoszeniu
i zarejestrowaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

10. W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią
zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące narusze-
niem warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika po-
datku dochodowego, dzień poprzedzający dzień wystąpienia tych zmian,
z zastrzeżeniem ust. 12, jest dniem, w którym następuje utrata przez po-
datkową grupę kapitałową statusu podatnika oraz koniec jej roku podat-
kowego. Dzień wystąpienia zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym,
jest pierwszym dniem roku podatkowego spółek, które przed tym dniem
tworzyły podatkową grupę kapitałową. Przepis art. 8 ust. 3 zdanie drugie
stosuje się odpowiednio.

10a. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, spółki tworzące uprzed-
nio podatkową grupę kapitałową są obowiązane w terminie 3 miesięcy
od dnia utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika roz-
liczyć podatek dochodowy za okres od drugiego roku podatkowego po-
przedzającego dzień utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu
podatnika, liczonego od początku roku podatkowego, w którym to zda-
rzenie wystąpiło, oraz za okres od początku roku, w którym nastąpiła
utrata przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, do dnia
utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika – przyjmu-
jąc, że podatkowa grupa kapitałowa w tych okresach nie istniała. Roz-
liczenia podatku dochodowego dokonuje odrębnie każda z tych spółek,
obliczając należne zaliczki na podatek dochodowy oraz należny podatek
za poszczególne lata podatkowe od dochodu ustalonego zgodnie z art. 7
ust. 1–3, odpowiednio za poszczególne miesiące i lata, w których podatek
był rozliczany przez spółkę dominującą.

10b. Jeżeli podatkowa grupa kapitałowa funkcjonuje krócej niż trzy
pełne lata podatkowe, przepis ust. 10a stosuje się do całego okresu
funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. W przypadku gdy okres
funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej uległ wydłużeniu zgodnie
z ust. 9, przepis ust. 10a stosuje się wyłącznie do przedłużonego okresu
funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej.

10c. W przypadku obowiązku dokonania rozliczenia, o którym mowa
w ust. 10a:
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Art. 1a

1) kwoty zaliczek i podatku za poszczególne okresy rozliczeniowe,
wpłacone przez podatkową grupę kapitałową za okres, o którym
mowa w ust. 10a, zalicza się, proporcjonalnie do dochodów po-
szczególnych spółek, na poczet ich należnych zaliczek i należnego
podatku;

2) jeżeli należne zaliczki lub należny podatek dochodowy od poszcze-
gólnych spółek, obliczone zgodnie z pkt 1, będą wyższe niż przypa-
dające na daną spółkę zaliczki lub podatek, które zostały wpłacone
przez podatkową grupę kapitałową, powstała różnica stanowi zale-
głość podatkową, od której pobiera się odsetki za zwłokę liczone od
dnia, do którego powinna nastąpić płatność zaliczki lub podatku
za poszczególne okresy rozliczeniowe.

11. Zbycie udziałów (akcji), objętych na podstawie przepisów o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji lub w związku z reprywatyzacją, oraz dalszy
obrót tymi udziałami (akcjami) przez ich posiadaczy nie stanowi naru-
szenia warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika
podatku dochodowego.

12. W przypadku niezachowania warunku, o którym mowa w ust. 2
pkt 4, podatkowa grupa kapitałowa traci status podatnika z ostatnim
dniem roku podatkowego, w którym naruszyła ten warunek, z tym że
spółka dominująca jest obowiązana do złożenia zeznania, o którym mowa
w art. 27 ust. 1, za ten rok podatkowy.

12a. W przypadku utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu
podatnika na podstawie ust. 10 lub 12 naczelnik urzędu skarbowego,
o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decy-
zji o rejestracji umowy, którą doręcza się spółce dominującej, ze skutkiem
doręczenia wobec pozostałych spółek wchodzących uprzednio w skład tej
grupy.

13. Przystąpienie do innej podatkowej grupy kapitałowej przez którą-
kolwiek ze spółek wchodzących uprzednio w skład grupy, która utraciła
ten status, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie:

1) roku podatkowego spółki następującego po roku kalendarzowym,
w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania
jej za podatnika – w przypadku naruszenia warunku, o którym
mowa w ust. 2 pkt 4;

2) 3 lat podatkowych następujących po roku kalendarzowym, w któ-
rym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za
podatnika – w przypadku naruszenia innych warunków funkcjo-
nowania podatkowej grupy kapitałowej.

14. Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową odpowiadają soli-
darnie za jej zobowiązania z tytułu podatku dochodowego należnego za
okres obowiązywania umowy.
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Art. 2

15.4 (uchylony)

Art. 2. [Wyłączenia przedmiotowe] 1. Przepisów ustawy nie stosuje się
do:

1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów
z działów specjalnych produkcji rolnej;

2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;
3) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przed-

miotem prawnie skutecznej umowy;
4) przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatko-

wanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia
2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 381 i 650), z za-
strzeżeniem art. 9 ust. 1a;

5) przychodów przedsiębiorcy okrętowego opodatkowanych na zasa-
dach wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywiza-
cji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 387 i 650), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a;

6)5 wypłat, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U.
poz. 1629).

2. Działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność
polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w sta-
nie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub
chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego,
hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa,
szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów upraw-
nych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt,
ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-
-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne
okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których
następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc – w przypadku roślin,
2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowa-

nego gęsi i kaczek,
3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4 Art. 1a ust. 15 uchylony ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159),
która wchodzi w życie 1.01.2019 r., stosuje się do dochodów (przychodów) uzyska-
nych od dnia 1.01.2019 r.

5 Art. 2 ust. 1 pkt 6 dodany ustawą z dnia 5.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629),
która wchodzi w życie 25.11.2018 r.
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Art. 3

4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt
– licząc od dnia nabycia.

3. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach
i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy
roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego,
wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryj-
nych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabni-
ków, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza go-
spodarstwem rolnym.

4. Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to
gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

5. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla
i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych
w załączniku nr 2.

6. Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają
wielkości określone w załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody
uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich
jednostek produkcji.

Art. 3. [Obowiązek podatkowy] 1. Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi
podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich
osiągania.

2. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od do-
chodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2, uważa się w szcze-
gólności dochody (przychody) z:

1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

2) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości
lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo
w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

3) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finanso-
wych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do
publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ra-
mach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia
tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wy-
nikających;
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4) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu
praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytu-
łów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego
inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności bę-
dących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw
i obowiązków lub tytułów uczestnictwa – jeżeli co najmniej 50%
wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną,
funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub
osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomo-
ści położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do
takich nieruchomości;

5) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji,
wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne
albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy
i wykonania świadczenia;

6)6 niezrealizowanych zysków, o których mowa w rozdziale 5a.
4. Wartość aktywów, o której mowa w ust. 3 pkt 4, ustala się na ostatni

dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc uzyskania przychodu, o którym
mowa w tym przepisie. W przypadku spółek będących emitentami pa-
pierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym
wartość aktywów może być ustalana na podstawie aktywów bilanso-
wych ujętych w raportach okresowych publikowanych na koniec ostat-
niego kwartału poprzedzającego kwartał roku kalendarzowego, w którym
doszło do uzyskania przychodu.

5. Za dochody (przychody), o których mowa w ust. 3 pkt 5, uważa się
przychody wymienione w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1, jeżeli nie stanowią
dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 3 pkt 1–4.

Art. 4. [Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej] Za terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy, uważa się również znajdującą się
poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w której Rzecz-
pospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem
międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksplo-
atacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych.

6 Art. 3 ust. 3 pkt 6 dodany ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193),
która wchodzi w życie 1.01.2019 r., stosuje się do dochodów (przychodów) uzyska-
nych od dnia 1.01.2019 r.
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Art. 4a. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) inwestycjach – oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r.
poz. 395, 398 i 650), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”;

2) składnikach majątkowych – oznacza to aktywa w rozumieniu
ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjo-
nalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy,
o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której
mowa w art. 16g ust. 3;

3) przedsiębiorstwie – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego;

4) zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyj-
nie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie ze-
spół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowią-
zania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodar-
czych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębior-
stwo samodzielnie realizujące te zadania;

5) programie restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw – ozna-
cza to restrukturyzację na podstawie ustaw:
a) z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla ka-

miennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U.
poz. 1112, z późn. zm.)7 ,

b) z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji
przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicz-
nej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2011),

c) z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa
siarki (Dz.U. z 2016 r. poz. 1752),

d) z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyza-
cji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
(Dz.U. z 2017 r. poz. 680 i 1529),

e) z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza
i stali (Dz.U. poz. 1196, z późn. zm.),

f) z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restruktury-
zacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 r.
poz. 164);

7 Ustawa utraciła moc z dniem 26 grudnia 2003 r. na podstawie art. 55 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach
2003–2006 (Dz.U. poz. 2037), która weszła w życie z dniem 26 grudnia 2003 r.
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5a) postępowaniu restrukturyzacyjnym – oznacza to postępowanie re-
strukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r.
poz. 149 i 398);

6) urzędzie skarbowym – oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy
którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wy-
konuje swoje zadania;

7) ustawie o podatku od towarów i usług – oznacza to ustawę z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650);

8) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym – oznacza to ustawę
z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1834);

9) (uchylony)
9a) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy w ro-

zumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony
do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:
a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który

oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładun-
ków ścianą lub trwałą przegrodą:
– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogo-

wym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jed-
nym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu
ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest
pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki
zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących
przeznaczeń:
– agregat elektryczny/spawalniczy,
– do prac wiertniczych,
– koparka, koparko-spycharka,
– ładowarka,
– podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
– żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych
na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów
i usług;
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10) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przy-
chodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów
i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyra-
żonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000
euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według
średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku po-
datkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;

11) zagranicznym zakładzie – oznacza to:
a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub

zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowi-
cie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa,
a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę,
warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,

b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na
terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę
lub zarząd na terytorium innego państwa,

c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę
lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium
innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawie-
rania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie
wykonuje
– chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania,
której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej;

12) certyfikacie rezydencji – oznacza to zaświadczenie o miejscu sie-
dziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy
organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podat-
nika;

13) ubezpieczycielu – rozumie się przez to zakład ubezpieczeń albo za-
kład reasekuracji prowadzący działalność na podstawie przepisów
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

14) spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę inną niż okre-
ślona w pkt 21;

15) rachunku zbiorczym – oznacza to rachunek zbiorczy w rozumie-
niu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-
sowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.);

16) udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków
wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3;

16a) wartości emisyjnej udziałów (akcji) – oznacza to cenę, po jakiej
obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie
spółki, a w razie ich braku – w innym dokumencie o podobnym
charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów (akcji);
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17) wspólniku – oznacza to również akcjonariusza;
18) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał podstawowy

spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3;
19) udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział

w zyskach spółek, o których mowa w art. 1 ust. 3;
20) objęciu udziału (akcji) – oznacza to również uzyskanie przez

wspólnika spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, ogółu praw i obo-
wiązków wspólnika w tej spółce;

21) spółce – oznacza to:
a) spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę za-

wiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001
z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europej-
skiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.;
Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b) spółkę kapitałową w organizacji,
c) spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub za-

rząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa
podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba
prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości
swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;

22) pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty
finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

22a)8 walucie wirtualnej – oznacza to walutę wirtualną w rozumieniu
art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu;

22b)9 ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu – oznacza to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciw-
działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.
poz. 723, 1075 i 1499);

23) komercjalizowanej własności intelektualnej – oznacza to:
a) patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo

ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru prze-

8 Art. 4a pkt 22a dodany ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193),
która wchodzi w życie 1.01.2019 r., stosuje się do dochodów (przychodów) uzyska-
nych od dnia 1.01.2019 r.

9 Art. 4a pkt 22b dodany ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193),
która wchodzi w życie 1.01.2019 r., stosuje się do dochodów (przychodów) uzyska-
nych od dnia 1.01.2019 r.
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mysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu scalonego
oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierw-
szeństwa – określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. –
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776),

b) autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego,
c) równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadają-

cej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, nauko-
wej lub handlowej (know-how),

d) prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych
w lit. a–c na podstawie umowy licencyjnej;

24)10 podmiocie komercjalizującym – oznacza to:
a) uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668),
b) spółkę utworzoną na podstawie art. 149 ust. 1 lub art. 150

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce,

c) Polską Akademię Nauk lub jej instytut naukowy w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201),

d) spółkę utworzoną na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

e) instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 736),

f) spółkę utworzoną na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

g) twórcę uprawnionego do praw lub wartości wymienionych
w pkt 23 lit. a–c, a także zawarcia umowy licencyjnej, o której
mowa w pkt 23 lit. d,

h) międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie
odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej

– jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność
intelektualną;

25) krótkiej sprzedaży – oznacza to krótką sprzedaż w rozumieniu
art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprze-
daży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredyto-
wego (Dz.Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1);

10 Art. 4a pkt 24 lit. a i b w brzmieniu ustawy z dnia 3.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1669), która wchodzi w życie 1.10.2018 r.
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26) działalności badawczo-rozwojowej – oznacza to działalność twór-
czą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmo-
waną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wie-
dzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych
zastosowań;

27)11 badaniach naukowych – oznacza to:
a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
28)12 pracach rozwojowych – oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu

art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce;

29)13 rzeczywistym właścicielu – oznacza to podmiot, który spełnia
łącznie następujące warunki:
a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje

samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekono-
miczne związane z utratą tej należności lub jej części,

b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub
innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do
przekazania całości lub części należności innemu podmio-
towi,

c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju sie-
dziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie,
czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą,
przepis art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio;

30) ustawie o funduszach inwestycyjnych – oznacza to ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alter-
natywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 56,
z późn. zm.);

30a)14 alternatywnej spółce inwestycyjnej – oznacza to alternatywną
spółkę inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach inwe-
stycyjnych;

11 Art. 4a pkt 27 w brzmieniu ustawy z dnia 3.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669),
która wchodzi w życie 1.10.2018 r.

12 Art. 4a pkt 28 w brzmieniu ustawy z dnia 3.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669),
która wchodzi w życie 1.10.2018 r.

13 Art. 4a pkt 29 w brzmieniu ustawy z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2193), która wchodzi w życie 1.01.2019 r., stosuje się do dochodów (przycho-
dów) uzyskanych od dnia 1.01.2019 r.

14 Art. 4a pkt 30a dodany ustawą z dnia 9.11.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244),
która wchodzi w życie 1.01.2019 r.
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