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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. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organi-
zacyjnych 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 Tekst jednolity ogłoszono dnia 10.05.2019 r.
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Art. 1a

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

torium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd

w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego te-
go innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym
państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na
miejsce ich osiągania.

Art.1a. [Podatkowa grupa kapitałowa] 1. Podatnikamimogą być również
grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość
prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podat-
kowymi grupami kapitałowymi”.

2. Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są
łącznie następujące warunki:
1) podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ogra-

niczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1)3 podatkową grupę kapitałowąmogą tworzyć wyłącznie spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne lub spółki akcyj-
ne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
a) przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którymmowa

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 bezpo-
średni 75% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału
zakładowego pozostałych spółek, zwanych dalej „spółkami zależny-
mi”, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyza-
cji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta
przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi
rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji,

c) spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym in-
nych 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 zależne, w formie

aktu notarialnego, na okres co najmniej 3 lat podatkowych,

3 Art. 1a ust. 2 pkt 1 zdanie wstępnew brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1655), która wchodzi w życie 1.03.2020 r.
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Art. 1a

b) została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego;
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 określonychw art. 17 ust. 1

pkt 34 lub 34a oraz ze zwolnień od podatku dochodowego na pod-
stawie odrębnych ustaw,

b) w przypadku dokonania transakcji kontrolowanej w rozumieniu
art. 11a ust. 1 pkt 6 z podmiotami powiązanymi w rozumieniu
art. 11a ust. 1 pkt 4, niewchodzącymi w skład podatkowej grupy ka-
pitałowej, nie ustalają lub nie narzucająwarunków 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 przychodach – w wy-
sokości 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 kapitałowej
dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę zaległość wraz z na-
leżnymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia złożenia korekty deklaracji
albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu pierwszej in-
stancji, 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 wierzytelnościa-
mi z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek
(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 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 kapitałową, posiadających co najmniej 5%
udziałów (akcji) tych spółek;

3) określenie czasu trwania umowy;
4) (uchylony)
5) określenie przyjętego roku podatkowego.
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Art. 1a

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 właściwego
według jej siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej na 45 dni
przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez podatkową gru-
pę kapitałową. Organ ten jest właściwy w sprawach opodatkowania po-
datkiem dochodowym podatkowej grupy kapitałowej oraz składania spra-
wozdań finansowych przez spółki tworzące podatkową grupę kapitałową.

5. Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje, w formie decyzji, rejestracji
umowy. W tej samej formie naczelnik urzędu skarbowego odmawia zare-
jestrowania 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 przepisyOrdynacji
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 skar-
bowego, o którym mowa w ust. 4:
1) zmiany umowy oraz zmianywkapitale zakładowym spółek tworzących

podatkową grupę kapitałową,
2) zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące narusze-

niem 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 podat-
kowej grupy kapitałowej poniżej progu określonego w ust. 2 pkt 1 lit. b.

9. Do przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitało-
wej jest wymagane zawarcie nowej umowy, podlegającej zgłoszeniu i zare-
jestrowaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

4



Art. 1a

10.Wprzypadku gdyw okresie obowiązywania umowywystąpią zmia-
ny w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem
warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku
dochodowego, dzień poprzedzający dzień wystąpienia tych zmian, z za-
strzeżeniem ust. 12, jest dniem, w którym następuje utrata przez podat-
kową grupę kapitałową statusu podatnika oraz koniec jej roku podatko-
wego. 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 rozliczyć
podatek dochodowy za okres od drugiego roku podatkowego poprzedza-
jącego dzień utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika,
liczonego od początku roku podatkowego, w którym to zdarzenie wystąpi-
ło, oraz za okres od początku roku, w którym nastąpiła utrata przez podat-
kową grupę kapitałową statusu podatnika, do dnia utraty przez podatkową
grupę kapitałową statusu podatnika – przyjmując, że podatkowa grupa ka-
pitałowa w tych okresach nie istniała. Rozliczenia podatku dochodowego
dokonuje odrębnie każda z tych spółek, obliczając należne zaliczki na poda-
tek dochodowy oraz należny podatek za poszczególne lata podatkowe od
dochoduustalonego 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 peł-
ne lata podatkowe, przepis ust. 10a stosuje się do całego okresu funkcjo-
nowania podatkowej grupy kapitałowej. W przypadku gdy okres funkcjo-
nowania podatkowej grupy kapitałowej uległ wydłużeniu zgodnie z ust. 9,
przepis ust. 10a stosuje się wyłącznie do przedłużonego okresu funkcjono-
wania podatkowej grupy kapitałowej.

10c. W przypadku obowiązku dokonania rozliczenia, o którym mowa
w ust. 10a:
1) kwoty zaliczek i podatku za poszczególne okresy rozliczeniowe, wpła-

cone przez podatkową grupę kapitałową za okres, o którym mowa
w ust. 10a, zalicza się, proporcjonalnie do dochodów poszczególnych
spółek, na poczet ich należnych zaliczek i należnego podatku;

2) jeżeli należne zaliczki lub należny podatek dochodowy od poszczegól-
nych spółek, obliczone zgodnie z pkt 1, będąwyższe niż przypadające na
daną spółkę zaliczki lub podatek, które zostały wpłacone przez podat-
kową grupę kapitałową, powstała różnica stanowi zaległość podatkową,
od której pobiera się odsetki za zwłokę liczone od dnia, do którego po-
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Art. 2

winna nastąpić płatność zaliczki lub podatku za poszczególne okresy
rozliczeniowe.
11. Zbycie udziałów (akcji), objętych na podstawie przepisów o komer-

cjalizacji i prywatyzacji lub w związku z reprywatyzacją, oraz dalszy ob-
rót tymi udziałami (akcjami) przez ich posiadaczy nie stanowi naruszenia
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 ostatnimdniem
roku podatkowego, w którym naruszyła ten warunek, z tym że spółka do-
minująca 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 statu-
su 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 którąkol-
wiek 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 –wprzypadku naruszeniawarunku, o którymmowawust. 2
pkt 4;

2) 3 lat podatkowych następujących po roku kalendarzowym, w którym
podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawodo uznania jej za podatnika
– w przypadku naruszenia innych warunków funkcjonowania podatko-
wej grupy kapitałowej.
14. Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową odpowiadają solidar-

nie za jej zobowiązania z tytułu podatku dochodowego należnego za okres
obowiązywania umowy.

15. (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;
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Art. 2

3) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmio-
tem prawnie skutecznej umowy;

4) przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowa-
nych 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 opodatkowanych na zasa-
dach wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji prze-
mysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 471), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a;

6)4 wypłat, o którychmowaw art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzą-
dzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych uła-
twieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. poz. 1629).

2. Działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność po-
legająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie
nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub cho-
wu,w tym również produkcjamateriału siewnego, szkółkarskiego, hodow-
lanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklar-
niowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sa-
downicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa
i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowe-
go oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy prze-
trzymywania 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 specjalizowanego

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, wy-
lęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,
hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, pro-
wadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodar-
stwem rolnym.

4 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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Art. 3

4. Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gos-
podarstwo 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 sie-
dziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od docho-
dów, 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 Rzeczypo-

spolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej zagraniczny zakład;

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

3) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych
niebędących papieramiwartościowymi, dopuszczonych do publicznego
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowane-
go 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 spółce, ogółu praw
i obowiązkóww spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnic-
twa w funduszu inwestycyjnym, 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% wartości aktywów takiej spółki,
spółki niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji
wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośred-
nio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
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5) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wy-
płacanych lubpotrącanych, przez osobyfizyczne, osobyprawne albo jed-
nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miej-
sce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świad-
czenia;

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

ni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc uzyskania przychodu, o któ-
rym mowa w tym przepisie. W przypadku spółek będących emitentami
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowa-
nym wartość aktywów może być ustalana na podstawie aktywów bilanso-
wych ujętychw raportach okresowych publikowanych na koniec ostatniego
kwartału poprzedzającego kwartał roku kalendarzowego,w którymdoszło
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 terytorialnymwyłączną 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.

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 2019 r.
poz. 351), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”;

2) składnikach majątkowych – oznacza to aktywa w rozumieniu usta-
wy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie
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-
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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 górnictwawęgla kamiennego

do funkcjonowania 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 restrukturyzacji prze-
mysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej 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 2018 r. poz. 1311 oraz z 2019 r. poz. 492),

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);

5a) postępowaniu restrukturyzacyjnym – oznacza to postępowanie re-
strukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 i 326);

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 2018 r.
poz. 2174, z późn. zm.);

8) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym – oznacza to usta-
wę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 1693);

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

zumieniu przepisów o ruchu drogowymodopuszczalnejmasie cał-

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. poz. 2037), która weszła w życie z dniem 26 grudnia 2003 r.
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kowitej 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 ładunków
ścianą lub trwałą przegrodą:
– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym
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 ła-
dunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie
z przepisami o ruchu drogowymwynika, że dany pojazd jest po-
jazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawar-
te w odrębnych przepisach, określone dla następujących prze-
znaczeń:
– 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;

10)6 małympodatniku – oznacza to podatnika, u któregowartość przy-
chodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od to-
warów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatko-
wym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości
2 000 000 euro; przeliczenia kwotwyrażonychweuro dokonuje się
według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego ro-
ku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;

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

rząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub
częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szcze-
gólności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat
albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,

6 Art. 4a pkt 10 w brzmieniu ustawy z dnia 9.11.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244),
która wchodzi w życie 1.01.2020 r.
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b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na te-
rytorium 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 zawiera-
nia w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wyko-
nuje
– chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, któ-
rej 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 podatni-
ka;

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 okreś-
lona w pkt 21;

15) rachunku zbiorczym – oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244);

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);

17) wspólniku – oznacza to również akcjonariusza;
18) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał podstawowy

spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3;
18)7 kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał akcyjny pro-

stej spółki akcyjnej oraz kapitał podstawowy spółki, o której mo-
wa 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;

7 Art. 4a pkt 18 w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655),
która wchodzi w życie 1.03.2020 r.
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19a)8 udzialewkapitale (udzialewkapitale zakładowym) – oznacza to
również stosunek liczby akcji przysługujących akcjonariuszowi
prostej spółki akcyjnej do liczby wszystkich akcji wyemitowa-
nych w spółce;

19b)9 wartości nominalnej udziałów (akcji) – oznacza to również cenę
emisyjną akcji prostej spółki akcyjnej;

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 te-

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

rząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa po-
datkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba praw-
na 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 którychmowaw art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

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

22b) 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, 1499 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 125);

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

ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru prze-
mysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu scalonego

8 Art. 4a pkt 19a dodany ustawą z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655),
która wchodzi w życie 1.03.2020 r.

9 Art. 4a pkt 19b dodany ustawą z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655),
która wchodzi w życie 1.03.2020 r.
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oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierw-
szeństwa – określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Pra-
wo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r.
poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501),

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

cej się dowykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej
lub handlowej (know-how),

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

24) 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, z późn. zm.),
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 2018 r. poz. 1475 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534),

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 i 1669
oraz z 2019 r. poz. 534),

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,

i) Centrum Łukasiewicz,
j) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
k) spółkę utworzoną na podstawie art. 30 ustawy z dnia 21 lutego

2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. poz. 534)
– jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność in-
telektualną;

25) krótkiej sprzedaży – oznacza to krótką sprzedażw 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 sprzedaży
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i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego
(Dz.Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1);

26) działalności badawczo-rozwojowej – oznacza to działalność twór-
czą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmo-
wanąw sposób systematycznyw celu zwiększenia zasobówwiedzy
oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zasto-
sowań;

27) 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) 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) rzeczywistym właścicielu – oznacza to podmiot, który spełnia łącz-
nie następujące warunki:
a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje sa-

modzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne
związane z utratą tej należności lub jej części,

b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub in-
nympodmiotemzobowiązanymprawnie lub faktycznie do prze-
kazania całości lub części należności innemu podmiotowi,

c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedzi-
by, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną
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. 1355,
2215, 2243 i 2244);

30a) alternatywnej spółce inwestycyjnej – oznacza to alternatywną spół-
kę inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyj-
nych;

31) nabytych wierzytelnościach banku hipotecznego – oznacza to na-
byte przez bank hipoteczny, w celu emisji listów zastawnych, od
innych banków wierzytelności z tytułu udzielonych przez nie kre-
dytów;
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Art. 4b–5

32) odpisie na straty kredytowe – oznacza to odpis na oczekiwane stra-
ty kredytowe z tytułu składnika aktywów finansowych, utworzony
na:
a) udzielony kredyt (pożyczkę) lub
b) udzielone gwarancje (poręczenia) spłaty kredytu (pożyczki),

lub
c) nabyte wierzytelności banku hipotecznego
– przez jednostki, które na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o ra-
chunkowości sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Mię-
dzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowy-
mi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi
z nimi interpretacjami ogłoszonymiw formie rozporządzeńKomisji
Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, o których mowa w art. 2 ust. 3
ustawy o rachunkowości;

33)10 ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – oznacza to usta-
wę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapita-
łowych (Dz.U. poz. 2215);

34)11 ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom – oznacza
to ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniomw transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118
i 1649).

Art. 4b. (uchylony)

Art. 4c. [Niezaliczenie pojazdu do samochodów osobowych] Spełnienie
wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w:
1) art. 4a pkt 9a lit. a i b stwierdza się na podstawie dodatkowego badania

technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojaz-
dów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz
dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację
o spełnieniu tych wymagań;

2) art. 4a pkt 9a lit. c stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Art. 5. [Dochody ze współwłasności] 1. Przychody z udziału w spółce
niebędącej osobą prawną, zewspólnej własności, wspólnego przedsięwzię-

10 Art. 4a pkt 33 w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649),
która wchodzi w życie 1.01.2020 r.

11 Art. 4a pkt 34 dodany ustawą z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649), która
wchodzi w życie 1.01.2020 r. i ma zastosowanie do transakcji handlowych w rozumie-
niu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w przypadku których
termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.
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Art. 6

cia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw
majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonal-
nie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku
braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku
(udziału) są równe.

1a. Przychody z zysków kapitałowych, przypisanewspólnikowi na pod-
stawie ust. 1, zwiększają przychody wspólnika uzyskane z tego źródła.

2. Zasady wyrażone w ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio do rozlicza-
nia kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów
uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia do-
chodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

3. (uchylony)

Art. 6. [Zwolnienia podmiotowe] 1. Zwalnia się od podatku:
1) Skarb Państwa;
2) Narodowy Bank Polski;
3) jednostki budżetowe;
4) państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2077, z późn. zm.);

4a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
4b) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
4c) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z wyłączeniem

działalności gospodarczej, o której mowa w art. 240 ust. 6 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268
oraz z 2019 r. poz. 125 i 534);

5) przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze
utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z inny-
mi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że
porozumienia te lub umowy stanowią inaczej;

6) jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określo-
nych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu tery-
torialnego;

7) Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
8) (uchylony)
9) (uchylony)
10) fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwe-

stycyjne otwarte, utworzone na podstawie ustawy o funduszach in-
westycyjnych, z wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwesty-
cyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne
określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych;
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