Fragment

Podatki 2020

Dowiedz się więcej na www.ksiegarnia.beck.pl

EwPodU 2

2

2. Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 702)
Tekst jednolity z dnia 9 stycznia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 63)1
(zm.: Dz.U. 2018, poz. 2126; 2019, poz. 730, poz. 1018, poz. 1495)
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Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa:
1) zasady ewidencji:
a) podatników,
b) płatników podatków,
c) płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz
ubezpieczenia zdrowotne, zwanych dalej „płatnikami
składek ubezpieczeniowych”;
2) zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej,
zwanego dalej „NIP”;
3) zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym.

Art. 2. [Zakres podmiotowy] 1. Osoby fizyczne, osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnika
mi, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.
2. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne
podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie od
rębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.
3. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmio
ty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek
ubezpieczeniowych.
4. Obowiązkowi ewidencyjnemu nie podlegają podatnicy,
którzy uzyskali numer identyfikacyjny na podstawie art. 132
ust. 5 oraz art. 134a ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174,
z późn. zm.).

Art. 3. [Identyfikator podatkowy] 1. Identyfikatorem
podatkowym jest:
1) numer PESEL – w przypadku podatników będących oso
bami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzą
cych działalności gospodarczej lub niebędących zareje
strowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlega
jących obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa
w art. 2.
2. NIP nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru
znaczącego, określającego pewne cechy podatnika, płatnika
podatku albo płatnika składek ubezpieczeniowych.

Art. 3a. [Obowiązek podawania NIP] W przypadku
gdy z odrębnych przepisów wynika obowiązek podawania
NIP, obowiązek ten dotyczy wyłącznie podmiotów, które są
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Art.
1–4
5–10b
11–12a
13–15b
16–17
18–23

obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów niniejszej
ustawy.

Art. 4. [Właściwość urzędów skarbowych] W spra
wach określonych w art. 5 ust. 1, art. 8b, art. 8c, art. 9 ust. 1
i art. 12 ust. 1c właściwymi naczelnikami urzędów skarbo
wych są:
1) dla podatników podatku od towarów i usług – naczelnik
urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku od to
warów i usług;
2) (uchylony)
3) dla pozostałych podatników:
a) będących podatnikami podatku dochodowego – naczel
nik urzędu skarbowego właściwy w sprawach tego po
datku,
b) niebędących podatnikami podatku dochodowego – na
czelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a jeże
li podatnik nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby
w Polsce – naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego
Warszawa Śródmieście;
4) dla płatników podatków oraz płatników składek ubez
pieczeniowych, niebędących jednocześnie podatnikami,
o których mowa w pkt 1–3 – naczelnik urzędu skarbo
wego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub
siedzibę płatnika; w pozostałych przypadkach właściwym
naczelnikiem urzędu skarbowego jest naczelnik Drugiego
Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.
Rozdział 2. Postępowanie w sprawie nadania numeru
identyfikacji podatkowej

Art. 5. [Treść zgłoszenia identyfikacyjnego] 1. Podat
nicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania
zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbo
wego albo organu właściwego na podstawie odrębnych prze
pisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrot
nie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez po
datnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje
prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowa
dzonych przedsiębiorstw.
2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera na
zwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia,
płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, ad
res miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na
pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości
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Rozdział 2. Postępowanie w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej

oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętych
tym rejestrem.
2a. Zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy
będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nie
prowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zareje
strowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
2b. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do
Krajowego Rejestru Sądowego zawiera dane:
1) objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,
z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych,
przekazywane automatycznie za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego;
2)2 uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz ra
chunków bankowych lub imiennych rachunków
w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej,
z wyjątkiem rachunku VAT w rozumieniu art. 2
pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to
warów i usług, adresy miejsc prowadzenia działalno
ści, dane prowadzącego dokumentację rachunkową,
w tym jego NIP, adres miejsca przechowywania do
kumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, a w przy
padku osobowych spółek handlowych i podmiotów
podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców
na zasadach określonych dla spółek osobowych – da
ne dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich
identyfikatory podatkowe.
2c. Podatnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego
dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego wyłącznie w zakresie
danych uzupełniających wskazanych w ust. 2b pkt 2, w termi
nie 21 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do Krajowego
Rejestru Sądowego.
3.3 Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędą
cych osobami fizycznymi zawiera: pełną i skróconą na
zwę (firmę), formę organizacyjnoprawną, adres siedzi
by, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub
ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz ra
chunków bankowych lub imiennych rachunków w spół
dzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, z wyjątkiem
rachunku VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, adresy
miejsc prowadzenia działalności, dane prowadzącego do
kumentację rachunkową, w tym jego NIP, adres miejsca
przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przed
miot wykonywanej działalności określony według obo
wiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto:
1) w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz
innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych będą
cych podatnikami – NIP oraz inne dane dotyczące jednost
ki macierzystej;
2) w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek han
dlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru
przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek oso
bowych – dane dotyczące wspólników, w tym również
identyfikator podatkowy poszczególnych wspólników;
3) w przypadku podatkowych grup kapitałowych – dane do
tyczące spółek wchodzących w skład grupy, w tym rów
nież NIP nadane tym spółkom.
4.4 Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących
osobami fizycznymi wykonujących działalność gospodar
czą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (fir
mę), adres stałego miejsca wykonywania działalności, o ile
takie miejsce posiada, adresy dodatkowych miejsc wyko
nywania działalności, o ile takie miejsca posiada, numer
identyfikacyjny REGON, o ile został nadany, organ ewi
2
3
4
5
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dencyjny, wykaz rachunków bankowych lub imiennych
rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredy
towej, z wyjątkiem rachunku VAT w rozumieniu art. 2
pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa
rów i usług, dane prowadzącego dokumentację rachun
kową, w tym jego NIP, adres miejsca przechowywania
dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywa
nej działalności określony według obowiązujących stan
dardów klasyfikacyjnych.
4a. W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyj
nego przez pełnomocnika lub kuratora sądowego do zgłosze
nia dołącza się uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo
kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu. W przypadku
udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie do dokonania zgłosze
nia identyfikacyjnego do zgłoszenia dołącza się oryginał peł
nomocnictwa. Przepisy rozdziału 3a działu IV ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r.
poz. 800, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
4b. (uchylony)
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy zgło
szeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyj
nych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających,
o których mowa w ust. 2b pkt 2, w art. 42 ust. 3a pkt 2 usta
wy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U.
z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669) i w art. 43 ust. 5b pkt 2
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie
czeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.),
z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsię
biorcami, biorąc pod uwagę kompletność przekazywanych
danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników oraz konieczność przekazywania danych uzu
pełniających do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej oraz Centralnego Rejestru Płatników
Składek.
5a. Do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktuali
zacyjnych podatników będących osobami fizycznymi wy
konującymi działalność gospodarczą stosuje się formularz
wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia
łalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca
2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.
poz. 647, 1544, 1629 i 2244).
6. Przepisy ust. 1, 2, 2b, 2c, 3–4a stosuje się odpowiednio
do płatników podatków oraz płatników składek ubezpiecze
niowych.

Art. 5a. [Zgłoszenie aktualizacyjne] 1. Podatnicy bę
dący osobami fizycznymi rozpoczynającymi działalność go
spodarczą w ramach wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej składają zgłoszenie
identyfikacyjne albo aktualizacyjne.
2.5 W przypadku określonym w ust. 1 podatnicy pro
wadzący działalność gospodarczą, zgodnie z art. 9, są obo
wiązani dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w celu uzu
pełnienia danych, w szczególności wykazu rachunków.
3. Naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany prze
kazać informację zwrotną o NIP nadanym przedsiębiorcy
rozpoczynającemu działalność gospodarczą niezwłocznie po
nadaniu sądowi prowadzącemu rejestr przedsiębiorców albo
organowi prowadzącemu ewidencję działalności gospodar
czej.

Art. 6. [Termin dokonania zgłoszenia] 1. Podatnicy
podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego są

Art. 5 ust. 2b pkt 2 w brzmieniu ustawy z dnia 12.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018), która wchodzi w życie 1.09.2019 r.
Art. 5 ust. 3 zdanie wstępne w brzmieniu ustawy z dnia 12.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018), która wchodzi w życie 1.09.2019 r.
Art. 5 ust. 4 w brzmieniu ustawy z dnia 12.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018), która wchodzi w życie 1.09.2019 r.
Art. 5a ust. 2 zmieniony ustawą z dnia 12.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018), która wchodzi w życie 1.09.2019 r.

Rozdział 2. Postępowanie w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej

obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed do
konaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu
jednym z tych podatków, z tym że osoby fizyczne są obowią
zane dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego tylko w przypad
ku dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa
w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1114,
z późn. zm.). Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się nie
zależnie od zgłoszenia rejestracyjnego.
1a. Podatnicy, z wyłączeniem osób fizycznych objętych
rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodar
czej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku
od towarów i usług, oraz płatnicy podatków podlegający obo
wiązkowi ewidencyjnemu są obowiązani dokonać zgłoszenia
identyfikacyjnego nie później niż w terminie przewidzianym
do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź
oświadczenia, albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty po
datku lub zaliczki na podatek.
2–9. (uchylone)
10. Płatnicy składek ubezpieczeniowych, niepodlegający
obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy ani jako płat
nicy podatków, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie
później niż w terminach przewidzianych w odrębnych przepi
sach dotyczących terminów zgłaszania do ubezpieczeń spo
łecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

Art. 7. [Zbieżność terminów] W przypadku gdy z prze
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W przypadku osób fizycznych objętych rejestrem PESEL po
twierdzenie nadania NIP zawiera również numer PESEL.
2. Potwierdzenie nadania NIP jest wydawane niezwłocz
nie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu po
prawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzę
du skarbowego.
3. Potwierdzeniem nadania NIP dla podmiotów wpisanych
do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej jest ujawnienie te
go numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Art. 8c. [Odmowa nadania NIP, unieważnienie]
1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie
nadania NIP w przypadku:
1) braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia
podmiotu;
2) stwierdzenia, że dokonane zgłoszenie identyfikacyjne nie
spełnia wymogów określonych dla tego zgłoszenia;
3) gdy podmiotowi został nadany NIP;
4) wystąpienia o nadanie NIP przez podatnika, o którym mo
wa w art. 5 ust. 2a.
2. Naczelnik urzędu skarbowego unieważnia z urzędu,
w drodze decyzji, NIP nadany podmiotowi, w przypadku:
1) wielokrotnego nadania NIP, biorąc pod uwagę interes
prawny i gospodarczy podmiotu;
2) nadania NIP na podstawie fałszywych lub fikcyjnych da
nych.

pisów prawa podatkowego wynikają różne terminy dokona
nia czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, zgło
szenia identyfikacyjnego dokonuje się jeden raz, w terminie
najwcześniejszym.

2a. Do podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Są
dowego ust. 1 i ust. 2 pkt 2 nie mają zastosowania.

Art. 8. (uchylony)

4. Naczelnik urzędu skarbowego uchyla z urzędu, w dro
dze decyzji NIP, jeżeli podatnik posługuje się fałszywymi lub
fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca
wykonywania działalności gospodarczej. Z chwilą ustania
przesłanek uzasadniających uchylenie NIP na skutek zmiany
danych adresowych w odpowiednim rejestrze lub ewidencji
następuje przywrócenie NIP w CRP KEP. Do przywrócenia
NIP stosuje się odpowiednio przepisy art. 8a.

Art. 8a. [Nadanie NIP] 1. Nadanie NIP następuje przy
użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewiden
cji Podatników, zwanego dalej „CRP KEP”, po dokonaniu
zgłoszenia identyfikacyjnego.
2. Nadanie NIP podmiotom wpisanym do Krajowego Re
jestru Sądowego następuje automatycznie, bezpośrednio po
zamieszczeniu w CRP KEP za pośrednictwem systemu te
leinformatycznego danych przekazanych z Krajowego Reje
stru Sądowego, a w przypadku oddziału przedsiębiorcy za
granicznego – po zamieszczeniu w CRP KEP danych uzu
pełniających potwierdzających status płatnika składek ubez
pieczeniowych.
3. Informacja w przedmiocie NIP jest przekazywana au
tomatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
przez CRP KEP odpowiednio do Krajowego Rejestru Sądo
wego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej bezpośrednio po jego nadaniu, unieważnieniu,
uchyleniu lub przywróceniu.
4. Przekazanie do Krajowego Rejestru Sądowego informa
cji o NIP może nastąpić w terminie 3 dni, jeżeli w związ
ku z nadaniem NIP zachodzi konieczność przeprowadze
nia przez naczelnika urzędu skarbowego postępowania wy
jaśniającego w przedmiocie ustalenia, czy podmiotowi nie
został uprzednio nadany NIP – po jego zakończeniu w CRP
KEP ustala się lub nadaje NIP.
5. Przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej informacji o nadaniu NIP na
stępuje nie później niż następnego dnia roboczego po dniu
wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgło
szenia identyfikacyjnego.

Art. 8b. [Potwierdzenie nadania NIP] 1. Naczel
nik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP.
6

3. Nie można posługiwać się unieważnionym NIP, a unie
ważniony NIP nie może zostać ponownie nadany.

Art. 8d. [Odpowiednie zastosowanie przepisów]
1. W zakresie nieuregulowanym w art. 8b i art. 8c do postę
powań w sprawie odmowy nadania NIP, unieważnienia lub
uchylenia nadanego NIP oraz do innych postępowań z zakre
su ewidencji i identyfikacji podatników i płatników stosuje
się odpowiednio przepisy działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa. W zakresie wydawania po
twierdzeń nadania NIP oraz zaświadczeń i informacji o nada
nym NIP stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIa usta
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
2. W przypadku ustalenia przez organ podatkowy, że da
ne adresowe siedziby lub miejsca wykonywania działalności
gospodarczej podatnika są fałszywe lub fikcyjne, do postępo
wania w sprawie uchylenia NIP nie stosuje się art. 165 § 2 i 4
i art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa.
3. Decyzji o unieważnieniu lub o uchyleniu NIP nadaje się
rygor natychmiastowej wykonalności.

Art. 9. [Aktualizacja danych] 1.6 Podmioty, o któ
rych mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, oraz zarządca suk
cesyjny mają obowiązek aktualizowania danych objętych
zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłosze
nia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego,
nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastą
piła zmiana danych. W okresie od dnia śmierci przedsię
biorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo

Art. 9 ust. 1 zmieniony ustawą z dnia 31.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495), która wchodzi w życie 1.01.2020 r.
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wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukce
syjnego, a także w okresie od dnia, w którym zarządca
sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję, do dnia powoła
nia kolejnego zarządcy sukcesyjnego albo wygaśnięcia za
rządu sukcesyjnego obowiązek aktualizowania danych za
przedsiębiorstwo w spadku wykonują osoby, o których
mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.o zarzą
dzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i in
nych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
(Dz.U. poz. 1629), dokonujące czynności, o których mo
wa w art. 13 tej ustawy. Podmioty wpisane do Krajowego
Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia aktualizacyjne
go wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskaza
nych w art. 5 ust. 2b pkt 2.
1a–1c. (uchylone)
1d. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania
przez podatnika będącego osobą fizyczną mającą identyfika
tor podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1, nieprowadzą
cą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym
podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktu
alizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego
adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub in
nym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.
Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu miejsca
zamieszkania według wzoru określonego na podstawie art. 5
ust. 5.
2. (uchylony)
3. Aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących podat
kowych grup kapitałowych dokonuje wskazana w umowie
spółka reprezentująca grupę. Obowiązek ten jest niezależny
od obowiązku aktualizacji danych, który ciąży na każdej ze
spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.
4–5. (uchylone)
6. Do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfi
kacyjnym stosuje się:
1) odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4a;
2) wzory formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych określone
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 5 ust. 5 albo
formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Infor
macji o Działalności Gospodarczej.

Art. 10. (uchylony)
Art. 10a. [Zgłoszenia składane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej] 1. Zgłoszenia identyfika
cyjne oraz zgłoszenia aktualizacyjne mogą być składane za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
1a. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, mogą być skła
dane przez pełnomocnika za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, jeżeli zostało złożone do właściwego naczel
nika urzędu skarbowego pełnomocnictwo, o którym mowa
w art. 5 ust. 4a.
1b. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa składa
się do naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z art. 4.
1c. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielone na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Or
dynacja podatkowa ma zastosowanie odpowiednio do zgło
szeń, o których mowa w ust. 1.
2. Naczelnik urzędu skarbowego lub elektroniczna skrzyn
ka podawcza systemu teleinformatycznego administracji
skarbowej potwierdza, w formie elektronicznej, złożenie
zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. (uchylony)
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Rozdział 3. Zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym

Art. 10b. [Zawartość zgłoszenia] 1. Zgłoszenie składa
ne za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinno
zawierać:
1) dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we
wzorze zgłoszenia określonym w rozporządzeniu wyda
nym na podstawie art. 5 ust. 5;
2) jeden podpis elektroniczny.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych,
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informa
tyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:
1) (uchylony)
2) sposób przesyłania zgłoszeń za pomocą środków komuni
kacji elektronicznej;
3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być
opatrzone poszczególne typy zgłoszeń.
3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, mi
nister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględ
ni konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności
i niezaprzeczalności danych zawartych w zgłoszeniach oraz
ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
Rozdział 3. Zasady posługiwania się identyfikatorem
podatkowym

Art. 11. [Obowiązek posługiwania się NIP] 1. Po
datnicy są obowiązani podawać identyfikator podatkowy na
dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań po
datkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych,
do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub cel
ne.
2. W sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych
oraz niepodatkowych należności budżetowych podatnicy
mają obowiązek podawać identyfikator podatkowy na żąda
nie:
1) organów administracji rządowej i samorządowej;
2) organów Krajowej Administracji Skarbowej;
3) przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli;
4) banków i spółdzielczych kas oszczędnościowokredyto
wych;
5) stron czynności cywilnoprawnych;
6) płatników oraz inkasentów podatków i niepodatkowych
należności budżetowych.
3. Płatnicy i inkasenci, o których mowa w ust. 2 pkt 6,
są obowiązani żądać od podatników podania identyfikatora
podatkowego i podawać go organom podatkowym na doku
mentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podat
kowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do
których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne.
4. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej oraz inne podmioty będące
podatnikami na podstawie przepisów prawa polskiego oraz
ratyfikowanych umów międzynarodowych, których Rzecz
pospolita Polska jest stroną, w tym także mające miejsce
zamieszkania, siedzibę lub zarząd za granicą, w przypadku
uzyskania numeru służącego identyfikacji dla celów podat
kowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, są
obowiązane podawać ten numer na żądanie:
1) organów podatkowych;
2) (uchylony)
3) płatników podatków;
4) organów i instytucji ubezpieczeń społecznych;
5) podmiotów określonych w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz
nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).
5. (uchylony)
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Rozdział 4. Rejestr podatników

Art. 12. [Przechodzenie NIP na następcę] 1. NIP
nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego,
z wyjątkiem:
1) przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jedno
osobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa ko
munalnego w jednoosobową spółkę gminy;
2) przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub
spółki handlowej w inną spółkę handlową;
3) przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzysze
nie.
1a. Do celów identyfikacji podatkowej za przekształcenie,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się również wpis spółki
cywilnej do rejestru na podstawie art. 26 § 4 ustawy z dnia
15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219
i 2244).
1b. NIP nadany przedsiębiorcy przechodzi na przedsię
biorstwo w spadku i wygasa wraz z wygaśnięciem zarządu
sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustano
wiony – wraz z wygaśnięciem uprawnienia do powołania
zarządcy sukcesyjnego.
1c.7 W przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został
ustanowiony, przedsiębiorstwo w spadku może do dnia
wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukce
syjnego podawać NIP przedsiębiorcy, jeżeli osoba, o któ
rej mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o za
rządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsię
biorstw, kontynuuje prowadzenie przedsiębiorstwa pod
firmą przedsiębiorcy i w terminie wskazanym w art. 12
ust. 10 tej ustawy dokona zgłoszenia do naczelnika urzędu
skarbowego o kontynuowaniu prowadzenia tego przed
siębiorstwa.
1d. Jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i nie
dokonano zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1c, podawanie
NIP lub firmy przedsiębiorcy nie wywołuje skutków podat
kowych dla przedsiębiorstwa w spadku.
2. W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podat
nika nadany NIP wygasa, z wyjątkiem przypadków wymie
nionych w ust. 1–1b.
3–3a. (uchylone)

Art. 12a. [Odpowiednie stosowanie przepisów]
Przepisy niniejszego rozdziału, dotyczące podatników, sto
suje się odpowiednio do płatników podatków oraz płatników
składek ubezpieczeniowych.
Rozdział 4. Rejestr podatników

Art. 13. [Przechowywanie dokumentacji] 1. Doku
mentacja związana z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem
danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych jest gro
madzona i przechowywana w urzędach skarbowych, a doku
mentacja złożona za pomocą środków komunikacji elektro
nicznej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
jest gromadzona i przechowywana w CRP KEP.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, nie podlega
przekazaniu do archiwów państwowych.
3. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje:
1) zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim
posługuje, na wniosek tego podmiotu;
2) informację o nadanym NIP podmiotowi, na wniosek oso
by trzeciej zawierający dane podmiotu, o którego NIP wy
stąpiono.
7
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3a. Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelni
cy urzędów skarbowych udostępniają NIP organom prowa
dzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepi
sów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfi
kacji podmiotu. Wniosek i NIP organy otrzymują za pośred
nictwem elektronicznej platformy usług administracji pu
blicznej (ePUAP), o której mowa w art. 19a ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570
oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), lub innych środków
komunikacji elektronicznej.
3b. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 3, udostępnia
się w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego
do spraw finansów publicznych.
4. (uchylony)

Art. 14. [Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej
Ewidencji Podatników] 1. Szef Krajowej Administracji
Skarbowej prowadzi w systemie teleinformatycznym CRP
KEP i jest administratorem danych w nim zawartych.
2. CRP KEP służy:
1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru
PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym reje
strem oraz danych wynikających:
a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych pod
miotów,
b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami
wynikającymi z przepisów podatkowych;
2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porów
naniu ich z rejestrami urzędowymi i sądowymi prowadzo
nymi na podstawie odrębnych przepisów;
3) wymianie danych z rejestrem PESEL, Centralną Ewiden
cją i Informacją o Działalności Gospodarczej, krajowym
rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej,
Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralnym Rejestrem
Płatników Składek.
3. Naczelnicy urzędów skarbowych zamieszczają w CRP
KEP dane zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 13
ust. 1, dane z dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1
lit. b, oraz dane uzupełniające, o których mowa w art. 42
ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 paździer
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, o ile nie są
one zamieszczone za pomocą środków komunikacji elektro
nicznej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
3a. CRP KEP przekazuje automatycznie za pośrednic
twem systemu teleinformatycznego dane uzupełniające pod
miotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, o któ
rych mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej, do krajowego rejestru urzędo
wego podmiotów gospodarki narodowej bezpośrednio po ich
zamieszczeniu w CRP KEP. Przepis stosuje się odpowiednio
do zmiany danych.
3b. CRP KEP przekazuje automatycznie za pośrednic
twem systemu teleinformatycznego dane objęte treścią wpisu
w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dane uzupełniające
podmiotu, o których mowa w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo
łecznych, do Centralnego Rejestru Płatników Składek bez
pośrednio po ich zamieszczeniu w CRP KEP. Przepis stosuje
się odpowiednio do zmiany danych.
4.8 Minister właściwy do spraw informatyzacji po zareje
strowaniu osoby fizycznej w rejestrze PESEL jest obowiąza
ny przekazywać niezwłocznie z tego rejestru do CRP KEP
następujące dane: nazwisko, imię, numer PESEL, informa
cje o dacie zgonu i dacie znalezienia zwłok, numery PESEL

Art. 12 ust. 1c zmieniony ustawą z dnia 31.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495), która wchodzi w życie 1.01.2020 r.
Art. 14 ust. 4 w brzmieniu ustawy z dnia 4.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2126), która wchodzi w życie 1.01.2020 r.
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rodziców, jeżeli zostały im nadane, a w przypadku braku nu
merów PESEL – imiona i nazwiska rodowe rodziców.
5.9 Minister właściwy do spraw informatyzacji po otrzy
maniu od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informa
cji o zaewidencjonowaniu osoby fizycznej objętej rejestrem
PESEL w CRP KEP niezwłocznie przekazuje posiadane da
ne z rejestru PESEL w zakresie określonym w art. 5 ust. 2
oraz dane, o których mowa w art. 8 pkt 12 i 13 ustawy z dnia
24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1382 i 1544).
6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4
i 5, minister właściwy do spraw informatyzacji niezwłocznie
przekazuje zmienione dane.
7. Przekazywanie danych przez ministra właściwego do
spraw informatyzacji następuje przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro
niczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650)
i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących za
dania publiczne oraz w ustawie z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544).
8. Szef Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnik
urzędu skarbowego uzupełniają lub aktualizują w CRP KEP
dane dotyczące numeru podmiotu w Krajowym Rejestrze Są
dowym, numeru identyfikacyjnego REGON, numeru PESEL
oraz rodzaju i numeru dowodu tożsamości na podstawie in
formacji otrzymanych od organów prowadzących rejestry
urzędowe i sądowe zawierające te dane lub informacji ujaw
nionych w tych rejestrach.
9. Szef Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnik
urzędu skarbowego mogą aktualizować w CRP KEP nazwę
podmiotu i adres jego siedziby na podstawie danych ujaw
nionych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub otrzymanych
z tego rejestru za pośrednictwem systemu teleinformatyczne
go.

Art. 14a. [Wykorzystywanie CRP KEP] CRP KEP
jest wykorzystywany przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych oraz organy Krajowej Administracji
Skarbowej do realizacji celów i zadań ustawowych.
Art. 14b. (uchylony)
Art. 15. [Zachowanie tajemnicy] 1. Dane zgromadzo
ne w CRP KEP oraz zawarte w dokumentacji, o której mowa
w art. 13 ust. 1, są objęte tajemnicą skarbową.
1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej, o której mowa
w ust. 1, są obowiązane:
1) osoby wymienione w art. 294 § 1 pkt 1, 4 i 5 Ordynacji
podatkowej;
2) sędziowie i asesorzy sądowi;
3) pracownicy organów pośredniczących w składaniu zgło
szeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych;
4) organy wymienione w art. 14a i pracownicy urzędów ob
sługujących te organy.
1b.10 Tajemnicą skarbową nie są objęte dane z Kra
jowego Rejestru Sądowego, NIP, numer identyfikacyj
ny REGON, numer rachunku bankowego lub imiennego
rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredy
towej, dane przekazane na podstawie art. 14 ust. 3a i 3b
przez CRP KEP za pośrednictwem systemu teleinforma
tycznego do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej i do Centralnego Rejestru Płat
ników Składek, a w przypadku osób fizycznych wpisa
nych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
9
10
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Rozdział 4. Rejestr podatników

Gospodarczej i wykonujących działalność gospodarczą
– również nazwa (firma), adresy, pod którymi jest wy
konywana działalność gospodarcza, w tym adres stałego
miejsca wykonywania działalności, a w przypadku niepo
siadania stałego miejsca wykonywania działalności – ad
res miejsca zamieszkania, oraz przedmiot wykonywanej
działalności określony według obowiązujących standar
dów klasyfikacyjnych.
2. Dane zgromadzone w CRP KEP udostępnia się wyłącz
nie:
1) sądom, prokuratorom, organom podatkowym, organom
celnym, przedstawicielom Najwyższej Izby Kontroli, Po
licji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne
go Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Woj
skowego i Żandarmerii Wojskowej – w związku z prowa
dzonym postępowaniem;
1a) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
w celu realizacji jego zadań ustawowych;
1b) (uchylony)
1c) komornikom sądowym i organom egzekucyjnym wymie
nionym w odrębnych przepisach – w związku z prowa
dzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpiecza
jącym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpie
czeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza;
1d) Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego w celu realizacji
jego zadań ustawowych;
2) naczelnym i centralnym organom administracji rządowej
– w związku z postępowaniem w sprawie udzielenia kon
cesji bądź zezwolenia na prowadzenie działalności go
spodarczej;
3) podatnikowi – w zakresie dotyczącym jego numeru;
4) służbom statystyki publicznej w zakresie i dla potrzeb
wynikających z przepisów o statystyce publicznej;
5) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowe
mu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– do realizacji zadań i celów określonych w odrębnych
ustawach;
6) (uchylony)
7) organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie
odrębnych przepisów, na wniosek zawierający dane nie
zbędne do identyfikacji podmiotów, o których mowa
w art. 2, w zakresie NIP, w związku z realizacją ich zadań
ustawowych;
8) izbie rozliczeniowej w rozumieniu art. 119zg pkt 3 usta
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa –
w zakresie i na zasadach określonych w ust. 5.
2a. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych
w CRP KEP nie dotyczy sytuacji, gdy podmiot, o którym
w ust. 2, występuje o udostępnienie wyłącznie danych, o któ
rych mowa w art. 14 ust. 4.
2b. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych
w CRP KEP nie dotyczy danych objętych treścią wpisu
w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz danych uzupełniają
cych, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i w art. 43 ust. 5b
pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez
pieczeń społecznych.
2c. CRP KEP udostępnia za pośrednictwem systemu tele
informatycznego informację o nadanym podmiotowi NIP lub
o jego unieważnieniu, uchyleniu lub przywróceniu krajowe
mu rejestrowi urzędowemu podmiotów gospodarki narodo
wej i Centralnemu Rejestrowi Płatników Składek.
3. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelników
urzędów skarbowych podmiotom, o których mowa w ust. 2,
z zastrzeżeniem ust. 4.

Art. 14 ust. 5 w brzmieniu ustawy z dnia 4.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2126), która wchodzi w życie 1.01.2020 r.
Art. 15 ust. 1b w brzmieniu ustawy z dnia 12.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018), która wchodzi w życie 1.09.2019 r.

Art. 15a–23 EwPodU 2

Rozdział 5. Przepisy karne

4. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane pod
miotom, o których mowa w ust. 2 pkt 1c i 3, wyłącznie przez
naczelnika urzędu skarbowego.
5.11 CRP KEP przekazuje automatycznie do STIR
w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa dane z Krajowego Re
jestru Sądowego, NIP, numer identyfikacyjny REGON
oraz dane z wykazu, o którym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług. W przypadku osób fizycznych wpisanych do Cen
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar
czej i wykonujących działalność gospodarczą CRP KEP
przekazuje również firmę, adres stałego miejsca wyko
nywania działalności, adresy dodatkowych miejsc wyko
nywania działalności, a w przypadku nieposiadania sta
łego miejsca wykonywania działalności – adres miejsca
zamieszkania oraz przedmiot wykonywanej działalności
określony według obowiązujących standardów klasyfika
cyjnych. Przepisu ust. 2b w zakresie danych objętych tre
ścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym nie stosuje
się.
6. Dane z CRP KEP, o których mowa w art. 14 ust. 2
pkt 1 i 2, są udostępniane ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki prowadzącemu Centralną Ewidencję i Informację
o Działalności Gospodarczej.

prowadzą rejestr osób upoważnionych do przetwarzania da
nych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane przez organy, o których
mowa w art. 14a, podlegają zabezpieczeniom zapobiegają
cym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub
przekazywaniu polegającym co najmniej na:
1) dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarza
nia danych osobowych wyłącznie osób do tego uprawnio
nych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do prze
twarzania danych osobowych do zachowania ich w tajem
nicy;
3) testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków tech
nicznych i organizacyjnych;
4) zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w sieciach te
leinformatycznych, w szczególności przez pozyskiwa
nie i przekazywanie danych osobowych podmiotom ze
wnętrznym z wykorzystaniem technik kryptograficznych;
5) zapewnieniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do
CRP KEP;
6) zapewnieniu integralności danych w CRP KEP;
7) określeniu zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych
osobowych.

Art. 15a. [Odesłanie] Przepisy niniejszego rozdziału,

Art. 15b. [Odesłanie] W zakresie nieuregulowanym
w art. 15 stosuje się przepisy art. 294 § 2–5 oraz działu VIII
Ordynacji podatkowej.

dotyczące podatników, stosuje się odpowiednio do płatników
podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych.
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Art. 15aa. [Obowiązek informacyjny] 1. W związ
ku z przetwarzaniem danych osobowych w celu nadania NIP
wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1
i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro
nie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn.
zm.), następuje przez udostępnienie informacji, o których
mowa w art. 13 ust. 1 i 2, tego rozporządzenia w miejscu pu
blicznie dostępnym w siedzibie organu lub w Biuletynie In
formacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu lub
urzędu obsługującego ten organ oraz na jego stronie interne
towej. W takim przypadku, pozyskując dane osobowe, organ
przekazuje osobie, której dane dotyczą, informacje o sposo
bie wykonania tego obowiązku.
2. Organy, o których mowa w art. 14a, mogą upoważ
niać do przetwarzania danych osobowych osoby zatrudnione
lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych Krajowej
Administracji Skarbowej, w zakresie niezbędnym do reali
zacji zadań powierzonych tym osobom. Upoważnienie jest
wydawane w formie pisemnej w drodze imiennego upoważ
nienia, upoważnienia stanowiskowego lub aktu wewnętrzne
go, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Organy te

Art. 16–17. (uchylone)
Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących,
przepisy przejściowe i końcowe

Art. 18–19. (pominięte)
Art. 20. [VAT a NIP] Numery identyfikacyjne nadane
na podstawie ustawy wymienionej w art. 19 stają się NIP.
Przepis art. 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 21. (pominięty)
Art. 22. [Zwolnienia z obowiązku ewidencji] 1. (po
minięty)
2. Minister Finansów13 może, w drodze rozporządzenia,
zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników z obo
wiązku identyfikacyjnego.
3. Minister Finansów13 może, w drodze rozporządzenia,
ze względu na ochronę informacji niejawnych, uregulować
odrębnie tryb nadawania numerów identyfikacji podatkowej
oraz warunki posługiwania się tymi numerami.

Art. 23. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 1996 r.

11

Art. 15 ust. 5 zmieniony ustawą z dnia 12.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018), która wchodzi w życie 1.09.2019 r.
Art. 15aa dodany ustawą z dnia 21.02.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730), która wchodzi w życie 4.05.2019 r.
13 Obecnie minister właściwy do spraw finansów publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 8 ustawy z dnia 4 września 1997 r.
o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 945 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
12
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Zmiany w ustawie o podatku dochodowym
od osób prawnych
Rok 2019 obfitował w wiele ważnych nowelizacji w podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawodawca wprowadził zmiany m.in.
w obszarze stawki podatku, mechanizmu naliczania podatku u źródła
oraz w cenach transferowych. Do najważniejszych zmian należało:
– wprowadzenie obniżonej stawki podatkowej w wysokości 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż
z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro
(tzw. małych podatników);
– zmiana sposobu poboru podatku u źródła (stosowaną powszechnie metodę relief at source – zwolnienie u źródła, zastąpiła metoda tax refund – poboru oraz zwrotów podatku po weryfikacji), a także wprowadzenie klauzuli należytej staranności i nowych instytucji
takich jak: oświadczenie płatnika czy opinia o stosowaniu zwolnienia. Pełne wejście w życie tych przepisów było jednak wielokrotnie
odraczane;
– zmiana zasad obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych;
– wprowadzenie innovation box – ulgi w PIT i CIT dla przedsiębiorców, którzy zarabiają na prawach własności intelektualnej, dzięki
której możliwe jest opodatkowanie dochodów z określonych praw
własności intelektualnej, wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, na poziomie 5% (zamiast 19%);
– zostały wprowadzone przepisy dotyczące tzw. exit tax, przewidujące opodatkowanie nierealizowanych zysków kapitałowych w związku z przeniesieniem przez podatnika do innego państwa aktywów,
w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu lub ze zmianą
rezydencji podatkowej.

Bartłomiej Senderowski
Aplikant adwokacki,
Junior Associate w Zespole
VAT, Akcyzy i Ceł oraz
Zespole Postępowań
Podatkowych w Kancelarii
Ożóg Tomczykowski, autor
licznych artykułów z zakresu
prawa podatkowego.

Przeprowadzone zmiany jeszcze bardziej zwiększyły efektywność
poboru podatku CIT, na czym skorzystał budżet państwa i jednostek
samorządu terytorialnego. Jak podało Ministerstwo Finansów, w 2014 r.
wpływy z CIT wyniosły 29,7 mld zł, w 2015 r. – 32,9 mld zł, w 2016 r. –
33,8 mld zł, w 2017 r. – 38,1 mld zł, a w 2018 r. – 44,3 mld zł. Dane
za pierwsze półrocze minionego roku wskazywały, że tendencja wzrostowa utrzyma się także w 2019 r. W okresie styczeń-czerwiec 2019 r.
wpływy z CIT były na poziomie 28,2 mld zł. Trzeba jednak podkreślić,
że na wzrost wpływów z CIT wpływa przede wszystkim dobra koniunktura, a nie jedynie przeprowadzone w 2019 r. i ubiegłych latach reformy (choć i te przyczyniają się do zwiększenia efektywności w ściągalności podatku CIT).
Po rewolucyjnych zmianach w 2019 r., ustawodawca na rok 2020 przewidział kilka kolejnych istotnych nowelizacji ustawy z 15.2.1992 r.
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o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm., dalej jako:
„PDOPrU”).

Ograniczenie zatorów płatniczych i ulga na złe długi w CIT
Istotną zmianą jest wprowadzenie do podatku CIT tzw. ulgi na złe długi. W myśl nowych przepisów,
należności lub zobowiązania nieuregulowane lub niezbyte w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu
terminu płatności, będą ujmowane w ciężar kosztów podatkowych lub zwiększą przychód. Ulga ma
mieć zastosowanie do transakcji handlowych zawartych po 31 grudnia 2019 r.
Zmiany wprowadza ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów
płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649). Zgodnie z brzmieniem art. 18f ust. 1 ustawy o CIT wprowadzono:
– możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania (zwiększenia straty) o zaliczoną do przychodów wierzytelność z tytułu faktury sprzedaży niezapłaconej przez kontrahenta podatnika przez
90 dni;
– obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania (zmniejszenia straty) o zaliczane do kosztów
uzyskania przychodów zobowiązanie z tytułu faktury zakupu niezapłaconej przez podatnika przez
90 dni.
Zgodnie z nowelizacją, wierzytelności i zobowiązania należy uwzględniać także przy obliczaniu zaliczek na podatek zgodnie z art. 25 ust. 19–26 PDOPrU.
Przepisy przypominają konstrukcję znaną z podatku VAT, gdzie ulga na złe długi obowiązuje już od
kilku lat. Identyczną konstrukcję od 2020 r. wprowadzono również w PIT.

Biała lista podatników i sankcje w podatku CIT
Drugą najistotniejszą zmianą w podatku CIT jest wprowadzenie tzw. białej listy podatników VAT
i konsekwencje, jakie z wprowadzenia tego rejestru wynikają dla podatków dochodowych. Przepisy dotyczące białej listy podatników dotykają bowiem w głównej mierze weryfikacji kontrahentów
pod kątem posiadania statusu podatnika VAT czynnego oraz weryfikacji firmowych rachunków bankowych. Przepisy te obowiązują już od 1.9.2019 r. Zmiany wprowadza ustawa z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018).
Konsekwencją powyższych rozwiązań są jednak sankcje, które implikują na podatki dochodowe.
Od 1.1.2020 r. nie będzie możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu w CIT
w związku z niezachowaniem odpowiedniej formy płatności powyżej 15 000 zł. Jeżeli kwota przelewu wynikająca z takiej faktury trafi na rachunek inny niż zamieszczony w wykazie podatników VAT
(tzw. białej liście), wydatek taki nie będzie stanowił dla przedsiębiorcy kosztu uzyskania przychodu
(art. 15d PDOPrU).
Ponadto, jeżeli między dostawcą a nabywcą działa podmiot trzeci, który pobiera należności od
nabywcy i przekazuje je sprzedawcy (np. faktoring lub cesja wierzytelności), to podmiot pośredniczący powinien przekazać tę należność na rachunek sprzedawcy zamieszczony w wykazie podatników
VAT. Niedopełnienie tego wymogu skutkuje rozpoznaniem przychodu w wysokości równej kwocie
przekazanej na nieprawidłowy rachunek. Sankcja ta dotyczy tylko sytuacji, gdy płatności w ramach
jednej transakcji przekraczają 15 000 zł (art. 12 ust. 4i i 4j PDOPrU).
Powyżej opisanych sankcji da się uniknąć w sytuacji, gdy podatnik zawiadomi właściwy dla wystawcy faktury urząd skarbowy w terminie 3 dni o dokonaniu płatności na rachunek inny niż zamieszczony w wykazie podatników VAT.

Mikrorachunek podatkowy
Od 1.1.2020 r. każdy podatnik zapłaci do urzędu skarbowego zobowiązania z tytułu PIT, CIT i VAT
wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy tzw. mikrorachunek podatkowy. Rachunek taki moż140

na sprawdzić korzystając z generatora dostępnego na stronie internetowej podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Jest to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów
i Krajową Administrację Skarbową, dzięki któremu zapłata podatku stanie się mniej uciążliwa. Co
istotne ten sam wspólny rachunek będzie obowiązywał także dla płatności odsetek za zwłokę powstałych od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz kosztów upomnienia. Wpłaty za podatki
inne niż PIT, CIT i VAT wciąż dokonywane będą zgodnie z dotychczasowymi zasadami, tj. na odpowiednie rachunki urzędów skarbowych. Rozwiązanie to jest wzorowane na rozwiązaniu obecnie funkcjonującym w ubezpieczeniach społecznych, gdzie prowadzony jest jeden wspólny rachunek składkowy. Stosowanie mikrorachunku będzie obligatoryjne.

Powrót papierowych deklaracji CIT-8
Od 25.10.2019 r. podatnicy, którzy osiągają dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1
PDOPrU oraz nie zatrudniają pracowników, mogą składać deklaracje CIT-8 w postaci papierowej. Istnieje możliwość składania deklaracji w formie papierowej także dla dochodów uzyskanych w 2018 r.
Jest to ułatwienie dla niektórych podmiotów, takich jak organizacje non-profit, np. małe fundacje, które do złożenia wersji elektronicznej CIT-8 musiałyby zakupić podpis kwalifikowany i opłacić księgowego.

Kolejne wydłużenie niestosowania zmodyfikowanych przepisów dotyczących
podatku u źródła
Minister Finansów rozporządzeniem z 23.12.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2528) po raz kolejny wydłużył termin niestosowania zmodyfikowanych przepisów dotyczących podatku u źródła. Tym razem okres wyłączenia stosowania przepisu 26 ust. 2e
Pdopr wydłużono do 30.6.2020 r.
Przepisy w pełnym wymiarze miały wejść w życie na początku 2019 r. Zostały zawieszone najpierw
do 30.6.2019 r., potem do 31.12.2019 r., a teraz termin ten wydłużono o kolejne pół roku. Przypomnijmy, że przepis ten określa metodę poboru przez polskiego płatnika podatku u źródła od wypłat
za określone należności (np. dywidendy lub usługi niematerialne), dokonywanych transgranicznie
na rzecz podmiotu zagranicznego. Zgodnie z planowanymi i wciąż odraczanymi zmianami, dla wypłat
powyżej 2 mln zł rocznie na rzecz jednego podmiotu nie ma możliwości zwolnienia z poboru podatku
u źródła lub zastosowania preferencyjnej stawki wynikającej z umów międzynarodowych (np. umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania). Podatek od nadwyżki powyżej 2 mln zł należałoby w takiej
sytuacji pobrać i wystąpić o jego zwrot do urzędu skarbowego po przedłożeniu fiskusowi stosownych
dokumentów i udowodnieniu, że poniosło się ekonomiczny ciężar takiego podatku.
Przepisy te, co wielokrotnie podnoszone było w konsultacjach społecznych, są niekorzystne dla polskich podatników i z góry stawiają ich w gorszej sytuacji przy transakcjach międzynarodowych.
Zamrażają bowiem one płynność finansową polskich podmiotów i pogarszają ich pozycję w negocjacjach z często większymi spółkami, które stawiają w ofertach i przy współpracy określone warunki.
Zgodnie z ostatnimi konsultacjami w Ministerstwie Finansów pojawił się pomysł, by zakres nowych
przepisów ograniczyć jedynie do podmiotów powiązanych, co byłoby rozwiązaniem zdecydowanie
korzystniejszym od obecnie proponowanego.

Inne zmiany
Zmiany w zakresie cen transferowych
Choć większość generalnych zmian z zakresu cen transferowych weszła w życie z dniem 1.1.2019 r., to
miniony rok był jednak objęty obowiązywaniem przepisów przejściowych (podatnicy mogli dokonać
wyboru czy zastosują się do znowelizowanych regulacji, czy też w odniesieniu do transakcji zawieranych w okresie 1.1.2018 r.–31.12.2018 r. stosować będą wciąż przepisy wynikające z poprzedniego
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stanu prawnego). W roku 2020 sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2019 r. odbywać się
będzie mogło już jedynie przy uwzględnieniu aktualnego brzmienia Rozdziału 1a PDOPrU.
Dodatkowo istotnymi zmianami na gruncie cen transferowych w 2020 r. jest:
– zastąpienie formularza CIT-TP formularzem TP-R (który to jest o wiele bardziej szczegółowy);
– wejście w życie zmian w zakresie Country by Country Reporting wprowadzone 30.4.2019 r. przepisami o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 694).

Podwyższenie limitu sprzedaży przy statusie małego podatnika
Nowelizację wprowadza ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia
uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244).
Przewiduje ona podwyższenie limitu sprzedaży uprawniającego do utrzymania statusu małego podatnika z 1 200 000 do 2 000 000 euro (art. 4a pkt 10 PDOPrU).

Ograniczenie zakresu kosztów uzyskania przychodu
Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1358) wprowadza nowelizacje w zakresie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów:
– wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, o których mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z 2015 r.
o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (art. 16 ust. 1 pkt 76 PDOPrU);
– kwot pokrywanych przez podatnika-kredytodawcę za okres dodatkowej weryfikacji wniosku kredytobiorcy o wsparcie, o których mowa w art. 8a ust. 7 ww. ustawy z 2015 r. (art. 16 ust. 1 pkt 77
PDOPrU).
Zmiana wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r.

Ustrukturyzowane sprawozdania finansowe
Zmiany wprowadza ustawa z 11.9.2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1978).
Od 1.1.2020 r. następuje również zmiana art. 27 ust. 2 PDOPrU, która ma na celu wprowadzenie jednolitego traktowania podatników CIT i podatników PIT. W obecnym stanie prawnym podatnicy CIT,
z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, mieli obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych elektronicznych nieustrukturyzowanych i składania ich do właściwych
urzędów skarbowych. Osoby fizyczne natomiast składały ustrukturyzowane sprawozdania finansowe
do Szefa KAS, a Ministerstwo Finansów wspierało ich tworzenie, oferując darmowe narzędzie ułatwiające wypełnienie tego obowiązku. Tego wsparcia brakowało w przypadku sprawozdań nieustrukturyzowanych. Zmiana polega na wprowadzeniu dla podatników CIT obowiązku składania ustrukturyzowanych sprawozdań finansowych.
Szef KAS następnie udostępnia te sprawozdania organom podatkowym (art. 27 ust. 2b PDOPrU).

Prosta spółka akcyjna
Nowelizację do Pdopr wprowadza ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655).
W związku z pojawieniem się nowego rodzaju spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej, wprowadzono związane z tą spółką regulacje dotyczące definicji kapitału i akcji (art. 4a pkt 18, 19a i 19b
PDOPrU) oraz zasad opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. n
oraz art. 12 ust. 1b pkt 2 i 3 oraz ust. 1ba).
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3. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych1
z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 86)
Tekst jednolity z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 865)2

3

(zm.: Dz.U. 2018, poz. 2244; 2019, poz. 1018, poz. 1309, poz. 1358, poz. 1495, poz. 1571, poz. 1572, poz. 1649, poz. 1655,
poz. 1978, poz. 2200, poz. 2217, poz. 2473)
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Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania
Art. 1. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy]
1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym
dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organiza
cji.
2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jed
nostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających
osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.
3. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do:
1) spółek komandytowoakcyjnych mających siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) spółek niemających osobowości prawnej mających siedzi
bę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepi
sami prawa podatkowego tego innego państwa są trakto
wane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opo
datkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na
miejsce ich osiągania.

Art. 1a. [Podatkowa grupa kapitałowa] 1. Podatni
kami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek
prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozo
stają 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 ak

cyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jeżeli:
1)3 podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącz
nie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste
spółki akcyjne lub spółki akcyjne, mające siedzibę 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”, po
siada bezpośredni 75% udział w kapitale zakładowym
lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych
spółek, zwanych dalej „spółkami zależnymi”, która na
podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji
nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyj
nych nabyta przez pracowników, rolników lub ryba
ków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu
Państwa na cele reprywatyzacji,
c) spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale za
kładowym innych spółek tworzących tę grupę,
d) w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach
podatków stanowiących dochód budżetu państwa;
2) umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej,
zwana dalej „umową”:
a) została zawarta przez spółkę dominującą i spółki za
leżne, w formie aktu notarialnego, na okres co naj
mniej 3 lat podatkowych,
b) została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skar
bowego;

1

Treść odnośnika publikujemy na końcu ustawy.
Tekst jednolity ogłoszono dnia 10.05.2019 r.
3 Art. 1a ust. 2 pkt 1 zdanie wstępne w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), która wchodzi w życie 1.03.2020 r.
2
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3 PDOPrU Art. 1a
3) po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki two
rzące 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 po
datku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
b) w przypadku dokonania transakcji kontrolowanej
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 z podmiotami powią
zanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, niewcho
dzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej, nie
ustalają lub nie narzucają 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 po
datkowy udział dochodów, określonych zgodnie z art. 7
ust. 1, w przychodach – w wysokości co najmniej 2%.
2a. Warunek określony w ust. 2 pkt 1 lit. d uważa się za
spełniony również wtedy, gdy spółka po przystąpieniu do
podatkowej grupy kapitałowej dokona korekty deklaracji po
datkowej i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami
w terminie 14 dni od dnia złożenia korekty deklaracji albo
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu pierw
szej instancji, określającej wysokość zobowiązania, uregulu
je 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 ka
pitału, jaka nie została na ten kapitał faktycznie przekazana
lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek
(kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredy
tów), przysługującymi udziałowcom (akcjonariuszom) wo
bec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub praw
nymi, 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 wysokość ich kapitału zakładowego;
2) informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości
ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej
i w spółkach zależnych tworzących podatkową grupę ka
pitałową, 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 ka
pitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy
oraz z przepisów Ordynacji podatkowej.
4. Umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę dominującą do
właściwego według jej siedziby naczelnika urzędu skarbo
wego, co najmniej na 45 dni przed rozpoczęciem roku podat
kowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową. Or
gan ten jest właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem
dochodowym podatkowej grupy kapitałowej oraz składania
sprawozdań finansowych przez spółki tworzące podatkową
grupę kapitałową.
5. Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje, w formie de
cyzji, rejestracji umowy. W tej samej formie naczelnik urzę
du 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 rozszerzona o inne spółki ani pomniejszona o któ
rąkolwiek ze spółek tworzących tę grupę, z wyjątkiem przeję
cia spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową przez inną
spółkę z tej podatkowej grupy kapitałowej, chyba że połącze
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nie spółek tworzących podatkową grupę kapitałową prowa
dzi do zmniejszenia ich liczby poniżej dwóch.
7. Podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obli
czane, pobierane i wpłacane przez spółkę dominującą. Spół
ce tej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego
wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych należ
nego od podatkowej grupy kapitałowej.
8. Spółka dominująca obowiązana jest zgłosić naczelniko
wi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4:
1) zmiany umowy oraz zmiany w kapitale zakładowym spół
ek tworzących podatkową grupę kapitałową,
2) zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skut
kujące naruszeniem warunków uznania podatkowej grupy
kapitałowej za podatnika podatku dochodowego
– w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
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 kapi
tałowej poniżej progu określonego w ust. 2 pkt 1 lit. b.
9. Do przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej
grupy kapitałowej 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 naruszeniem warunków uznania podatkowej gru
py kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień
poprzedzający dzień wystąpienia tych zmian, z zastrzeże
niem ust. 12, jest dniem, w którym następuje utrata przez
podatkową grupę kapitałową statusu podatnika oraz koniec
jej roku podatkowego. Dzień wystąpienia zmian, o których
mowa w zdaniu pierwszym, jest pierwszym dniem roku po
datkowego spółek, które przed tym dniem tworzyły podat
kową grupę kapitałową. Przepis art. 8 ust. 3 zdanie drugie
stosuje się odpowiednio.
10a. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, spółki two
rzące uprzednio podatkową grupę kapitałową są obowiązane
w terminie 3 miesięcy od dnia utraty przez podatkową gru
pę kapitałową statusu podatnika rozliczyć podatek dochodo
wy za okres od drugiego roku podatkowego poprzedzające
go dzień utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu
podatnika, liczonego od początku roku podatkowego, w któ
rym to zdarzenie wystąpiło, oraz za okres od początku roku,
w którym nastąpiła utrata przez podatkową grupę kapitałową
statusu podatnika, do dnia utraty przez podatkową grupę ka
pitałową statusu podatnika – przyjmując, że podatkowa grupa
kapitałowa w tych okresach nie istniała. Rozliczenia podatku
dochodowego dokonuje odrębnie każda z tych spółek, obli
czając należne zaliczki na podatek dochodowy oraz należny
podatek za poszczególne lata podatkowe od dochodu ustalo
nego 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 kró
cej niż trzy pełne lata podatkowe, przepis ust. 10a stosuje się
do całego okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapita
łowej. W przypadku gdy okres funkcjonowania podatkowej
grupy kapitałowej uległ wydłużeniu zgodnie z ust. 9, prze
pis ust. 10a stosuje się wyłącznie do przedłużonego okresu
funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej.
10c. W przypadku obowiązku dokonania rozliczenia,
o którym mowa w ust. 10a:
1) kwoty zaliczek i podatku za poszczególne okresy rozli
czeniowe, wpłacone przez podatkową grupę kapitałową za
okres, o którym mowa w ust. 10a, zalicza się, proporcjo
nalnie do dochodów poszczególnych spółek, na poczet ich
należnych zaliczek i należnego podatku;
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2) jeżeli należne zaliczki lub należny podatek dochodowy od
poszczególnych spółek, obliczone zgodnie z pkt 1, będą
wyższe niż przypadające na daną spółkę zaliczki lub po
datek, które zostały wpłacone przez podatkową grupę ka
pitałową, powstała różnica stanowi zaległość 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 przepi
sów o komercjalizacji i prywatyzacji lub w związku z repry
watyzacją, oraz dalszy obrót tymi udziałami (akcjami) przez
ich posiadaczy nie stanowi naruszenia warunków uznania po
datkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodo
wego.
12. W przypadku niezachowania warunku, o którym mo
wa w ust. 2 pkt 4, podatkowa grupa kapitałowa traci status
podatnika z ostatnim dniem roku podatkowego, w którym na
ruszyła ten warunek, z tym że spółka dominująca jest obowią
zana do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1,
za ten rok podatkowy.
12a. W przypadku utraty przez podatkową grupę kapitało
wą statusu podatnika na podstawie ust. 10 lub 12 naczelnik
urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję
stwierdzającą wygaśnięcie decyzji o rejestracji umowy, którą
doręcza się spółce dominującej, ze skutkiem doręczenia wo
bec pozostałych spółek wchodzących uprzednio w skład tej
grupy.

Art. 2–3 PDOPrU 3
2. Działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest
działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślin
nych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (natural
nym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym rów
nież produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodow
lanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza grun
towa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych,
grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja ma
teriału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych,
produkcja zwierzęca typu przemysłowofermowego oraz ho
dowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy
przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie
których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co naj
mniej:
1) miesiąc – w przypadku roślin,
2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specja
lizowanego gęsi i kaczek,
3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
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 dro
biu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryj
nych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla
jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów in
nych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

13. Przystąpienie do innej podatkowej grupy kapitało
wej przez którąkolwiek 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 kalenda
rzowym, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła
prawo do uznania jej za podatnika – w przypadku naru
szenia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4;
2) 3 lat podatkowych następujących po roku kalendarzo
wym, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła pra
wo do uznania jej za podatnika – w przypadku naruszenia
innych warunków funkcjonowania podatkowej grupy ka
pitałowej.

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

14. Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową odpo
wiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku do
chodowego należnego za okres obowiązywania umowy.

mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Pol
skiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swo
ich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

15. (uchylony)

Art. 2. [Wyłączenia przedmiotowe] 1. Przepisów usta
wy nie stosuje się do:
1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem docho
dów z działów specjalnych produkcji rolnej;
2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy
o lasach;
3) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą
być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;
4) przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego
opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy
z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 31), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a;
5) przychodów przedsiębiorcy okrętowego opodatkowa
nych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 lipca
2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemy
słów komplementarnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 471), z za
strzeżeniem art. 9 ust. 1a;
6)4 wypłat, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia
5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębior
stwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związa
nych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. poz. 1629).
4

5. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej
uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekra
czających wielkości określonych w załączniku nr 2.
6. Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej
przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2, opodat
kowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym
z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produk
cji.

Art. 3. [Obowiązek podatkowy] 1. Podatnicy, jeżeli

2. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospo
litej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi
podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na teryto
rium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rze
czypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa
w ust. 2, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:
1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na teryto
rium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny za
kład;
2) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieru
chomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zby
cia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek
praw do takiej nieruchomości;
3) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów
finansowych niebędących papierami wartościowymi, do
puszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rze
czypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku
giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo
instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
4) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spół
ce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą

Art. 2 ust. 1 pkt 6 zmieniony ustawą z dnia 31.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495), która wchodzi w życie 1.01.2020 r.
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prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyj
nym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie
prawnej lub z tytułu należności będących następstwem po
siadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków
lub tytułów uczestnictwa – jeżeli co najmniej 50% warto
ści aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą praw
ną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwe
stowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio,
stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczy
pospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
5) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do
dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fi
zyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne niepo
siadające osobowości prawnej, mające miejsce zamiesz
kania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wyko
nania świadczenia;
6) niezrealizowanych zysków, o których mowa w rozdzia
le 5a.
4. Wartość aktywów, o której mowa w ust. 3 pkt 4, ustala
się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc uzy
skania przychodu, o którym mowa w tym przepisie. W przy
padku spółek będących emitentami papierów wartościowych
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym wartość
aktywów może być ustalana na podstawie aktywów bilan
sowych ujętych w raportach okresowych publikowanych na
koniec ostatniego kwartału poprzedzającego kwartał roku ka
lendarzowego, 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 Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy,
uważa się również znajdującą się poza morzem terytorialnym
wyłączną strefę ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Pol
ska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem
międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do bada
nia i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich
zasobów naturalnych.

Art. 4a. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)

2)

3)
4)

5)

inwestycjach – oznacza to środki trwałe w budowie
w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o ra
chunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), zwanej dalej
„ustawą o rachunkowości”;
składnikach majątkowych – oznacza to aktywa w ro
zumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone
o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzo
ną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te
nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której
mowa w art. 16g ust. 3;
przedsiębiorstwie – oznacza to przedsiębiorstwo
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to
organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istnie
jącym przedsiębiorstwie zespół składników material
nych i niematerialnych, w tym zobowiązania, prze
znaczonych do realizacji określonych zadań gospo
darczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne
przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania;
programie restrukturyzacji na podstawie odrębnych
ustaw – oznacza to restrukturyzację na podstawie
ustaw:
a) z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu
górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania
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5a)

6)

7)

8)

9)
9a)

w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegól
nych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych
(Dz.U. poz. 1112, z późn. zm).5 ,
b) z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restruk
turyzacji przemysłowego potencjału obronnego
i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczy
pospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2011),
c) z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finanso
wej górnictwa siarki (Dz.U. z 2016 r. poz. 1752),
d) z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji
i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego
„Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1311 oraz z 2019 r. poz. 492),
e) z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnic
twa żelaza i stali (Dz.U. poz. 1196, z późn. zm.),
f) z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicz
nej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki
zdrowotnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 164);
postępowaniu restrukturyzacyjnym – oznacza to po
stępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U. z 2019 r. poz. 243 i 326);
urzędzie skarbowym – oznacza to urząd skarbowy,
przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczel
nik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania;
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 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.);
ustawie o partnerstwie publicznoprywatnym – ozna
cza to ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
publicznoprywatnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1834 oraz
z 2018 r. poz. 1693);
(uchylony)
samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samo
chodowy w rozumieniu 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 sie
dzeń, który oddzielony jest od części przeznaczo
nej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą prze
grodą:
– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ru
chu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy,
van lub
– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ła
dunków,
b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę
kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie
przeznaczone do przewozu ładunków jako kon
strukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wyda
nych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjal
nym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte
w odrębnych przepisach, określone dla następują
cych przeznaczeń:
– agregat elektryczny/spawalniczy,
– do prac wiertniczych,
– koparka, koparkospycharka,
– ładowarka,
– podnośnik do prac konserwacyjnomontażo
wych,
– żuraw samochodowy,
d) pojazdu samochodowego określonego w przepi
sach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 usta
wy o podatku od towarów i usług;

5 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. Nr 210, poz. 2037), która weszła w życie z dniem 26 grudnia 2003 r.
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