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Lp. Obecne brzmienie przepisów Polski Ład Komentarz 

1. art. 4a pkt 29 ustawy CIT  
Ilekroć w ustawie jest mowa o rzeczywistym 
właścicielu - oznacza to podmiot, który 
spełnia łącznie następujące warunki: 

a) otrzymuje należność dla własnej 
korzyści, w tym decyduje 
samodzielnie o jej przeznaczeniu i 
ponosi ryzyko ekonomiczne związane 
z utratą tej należności lub jej części, 

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

c) prowadzi rzeczywistą działalność 
gospodarczą w kraju siedziby, 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. 

art. 4a pkt 29 ustawy CIT 
Ilekroć w ustawie jest mowa o rzeczywistym 
właścicielu - oznacza to podmiot, który spełnia 
łącznie następujące warunki: 

a) otrzymuje należność dla własnej 
korzyści, w tym decyduje samodzielnie o 
jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko 
ekonomiczne związane z utratą tej 
należności lub jej części, 

b) nie jest pośrednikiem, 
przedstawicielem, powiernikiem lub 
innym podmiotem zobowiązanym do 
przekazania całości lub części należności 
innemu podmiotowi, 

c) prowadzi rzeczywistą działalność 
gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli 
należności są uzyskiwane w związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą, 
przy czym przy ocenie, czy podmiot 
prowadzi rzeczywistą działalność 
gospodarczą, uwzględnia się charakter 
oraz skalę działalności prowadzonej 
przez ten podmiot w zakresie 
otrzymanej należności. 

Przedmiotowa zmiana, zgodnie z uzasadnieniem projektu 
ustawy, ma charakter wyłącznie techniczny – z treści 
drugiej przesłanki usunięto bowiem słowa „prawnie lub 
faktycznie” mogące sugerować zawężenie zakresu pojęcia 
zobowiązania na potrzeby definicji. 
 
Z trzeciej zaś przesłanki usunięto odniesienie do art. 24a 
ust. 18 (zawierającego przesłanki prowadzenia 
rzeczywistej działalności przez jednostkę kontrolowaną), 
pozostawiając ogólną klauzulę dotyczącą charakteru i skali 
działalności podmiotu. 
 
Według ustawodawcy, zmiana ta zbliży polskie rozumienie 
pojęcia „rzeczywistego właściciela” do jego rozumienia na 
gruncie międzynarodowym i pozwoli na ograniczenie 
wątpliwości interpretacyjnych. 
 
W dalszym ciągu kluczowe ma pozostać wykazanie 
istnienia tzw. „substratu majątkowo-osobowego”, tj. 
zasobów (lokal, wyposażenie, personel) pozwalających na 
obiektywne wykazanie fizycznej obecności jednostki w 
danym państwie. 
 

2. brak art. 24n ust. 1 ustawy CIT 
Zwalnia się od podatku dochodowego przychody 
z dywidend, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 
1 lit. a, uzyskane przez spółkę holdingową od 
krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki 
zależnej, w części odpowiadającej 95% kwoty 
tych dywidend. 

Planowana zmiana przewiduje wprowadzenie zwolnienia z 
CIT w zakresie dywidend (w części odpowiadającej 95% 
kwoty tych dywidend) uzyskanych przez spółkę 
holdingową od krajowej lub zagranicznej spółki zależnej. 
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3. brak  art. 24o ust. 1 ustawy CIT 
Zwalnia się od podatku dochodowego dochody 
osiągnięte przez spółkę holdingową z tytułu 
odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej 
spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej na 
rzecz podmiotu niepowiązanego, o którym 
mowa w art. 11a ust. 1 pkt 3, pod warunkiem 
złożenia przez spółkę holdingową właściwemu 
dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego, na co 
najmniej 5 dni przez dniem zbycia, oświadczenia 
o zamiarze skorzystania ze zwolnienia. 

Planowana zmiana przewiduje zwolnienie dochodów 
osiągniętych przez spółkę holdingową z odpłatnego zbycia 
udziałów akcji krajowej lub zagranicznej spółki zależnej na 
rzecz podmiotu niepowiązanego. 
 
Zastosowanie omawianego zwolnienia uzależnione będzie 
od złożenia właściwemu dla spółki holdingowej 
naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o zamiarze 
skorzystania ze zwolnienia.  
 
Powyższe oświadczenie powinno być złożone na co 
najmniej 5 dni przed zbyciem udziałów (akcji).  

4. art. 22c ust. 1 ustawy CIT  
Przepisów art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 3 oraz art. 
22 ust. 4 nie stosuje się, jeżeli skorzystanie ze 
zwolnienia określonego w tych przepisach 
było: 
1) sprzeczne w danych okolicznościach z 
przedmiotem lub celem tych przepisów; 
2) głównym lub jednym z głównych celów 
dokonania transakcji lub innej czynności albo 
wielu transakcji lub innych czynności, a 
sposób działania był sztuczny. 
 

art. 22c ust. 1 ustawy CIT 
Przepisów art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 
4, 24n ust. 1 oraz 24o ust. 1 nie stosuje się, jeżeli 
skorzystanie ze zwolnienia określonego w tych 
przepisach było: 
1) sprzeczne w danych okolicznościach z 
przedmiotem lub celem tych przepisów; 
2) głównym lub jednym z głównych celów 
dokonania transakcji lub innej czynności albo 
wielu transakcji lub innych czynności, a sposób 
działania był sztuczny. 
 

Zmiana dostosowująca. 

5.  art. 24a ust. 2 ustawy CIT 
Użyte w niniejszym artykule określenie: 
1) zagraniczna jednostka - oznacza: 
a) osobę prawną, 
b) spółkę kapitałową w organizacji, 
c) jednostkę organizacyjną niemającą 
osobowości prawnej inną niż spółka 
niemająca osobowości prawnej, 

art. 24a ust. 2 ustawy CIT 
Użyte w niniejszym artykule określenie: 
1) zagraniczna jednostka - oznacza: 
a) osobę prawną, 
b) spółkę kapitałową w organizacji, 
c) jednostkę organizacyjną niemającą 
osobowości prawnej inną niż spółka niemająca 
osobowości prawnej, 

Planowana zmiana w założeniu ma charakter 
doprecyzowujący. W myśl projektowanego przepisu za 
zagraniczną jednostkę kontrolowaną będzie można uznać 
podmiot, w którym polski podatnik posiada samodzielnie 
lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub z innymi 
podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę 
lub zarząd na terytorium Polski bezpośrednio lub 
pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% 
praw głosu w zarzadzaniu jednostką. 
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d) spółkę niemającą osobowości prawnej, o 
której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2, 
e) fundację, trust lub inny podmiot albo 
stosunek prawny o charakterze 
powierniczym, 
f) podatkową grupę kapitałową lub spółkę z 
podatkowej grupy kapitałowej, która 
samodzielnie spełniałaby warunek, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, gdyby nie była 
częścią podatkowej grupy kapitałowej, 
g) wydzieloną organizacyjnie lub prawnie 
część zagranicznej spółki lub innego 
podmiotu mającego osobowość prawną albo 
niemającego osobowości prawnej 
 
– nieposiadające siedziby, zarządu ani 
rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w których podatnik, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z 
podmiotami powiązanymi, posiada, 
bezpośrednio lub pośrednio, udział w 
kapitale, prawo głosu w organach 
kontrolnych, stanowiących lub 
zarządzających lub prawo do uczestnictwa w 
zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których 
w przyszłości będzie uprawniony do nabycia 
takich praw, w tym jako założyciel (fundator) 
lub beneficjent fundacji, trustu lub innego 
podmiotu albo stosunku prawnego o 
charakterze powierniczym, lub nad którymi 
podatnik sprawuje kontrolę faktyczną. 
 

d) spółkę niemającą osobowości prawnej, o 
której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2, 
e) fundację, trust lub inny podmiot albo stosunek 
prawny o charakterze powierniczym, 
f) podatkową grupę kapitałową lub spółkę z 
podatkowej grupy kapitałowej, która 
samodzielnie spełniałaby warunek, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, gdyby nie była częścią 
podatkowej grupy kapitałowej, 
g) wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część 
zagranicznej spółki lub innego podmiotu 
mającego osobowość prawną albo niemającego 
osobowości prawnej 
 
– nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 
których podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 
samodzielnie lub wspólnie z podmiotami 
powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi 
miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada, 
bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, 
prawo głosu w organach kontrolnych, 
stanowiących lub zarządzających lub prawo do 
uczestnictwa w zysku, w tym ich ekspektatywę, 
lub w których w przyszłości będzie uprawniony 
do nabycia takich praw, w tym jako założyciel 
(fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub 
innego podmiotu albo stosunku prawnego o 
charakterze powierniczym, lub nad którymi 
podatnik sprawuje kontrolę faktyczną. 
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6.  art. 26 ust. 1 ustawy CIT 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej oraz osoby 
fizyczne będące przedsiębiorcami, które 
dokonują wypłat należności z tytułów 
wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 
1, do wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym obowiązującym u 
wypłacającego te należności łącznie kwoty 
2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, 
są obowiązane jako płatnicy pobierać, z 
zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu 
dokonania wypłaty zryczałtowany podatek 
dochodowy od tych wypłat, z 
uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w 
art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki 
podatku wynikającej z właściwej umowy o 
unikaniu podwójnego opodatkowania albo 
niepobranie podatku zgodnie z taką umową 
jest możliwe pod warunkiem 
udokumentowania siedziby podatnika dla 
celów podatkowych uzyskanym od podatnika 
certyfikatem rezydencji. Przy weryfikacji 
warunków zastosowania stawki podatku 
innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 
ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania 
podatku, wynikających z przepisów 
szczególnych lub umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, płatnik jest 
obowiązany do dochowania należytej 
staranności. Przy ocenie dochowania 
należytej staranności uwzględnia się 

art. 26 ust. 1 ustawy CIT 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej oraz osoby 
fizyczne będące przedsiębiorcami, które 
dokonują wypłat należności z tytułów 
wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, 
są obowiązane jako płatnicy pobierać, z 
zastrzeżeniem ust. 2, 2b, 2d i 2e, w dniu 
dokonania wypłaty zryczałtowany podatek 
dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem 
odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. 
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z 
właściwej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania albo niepobranie podatku 
zgodnie z taką umową jest możliwe pod 
warunkiem udokumentowania siedziby 
podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od 
podatnika certyfikatem rezydencji. Przy 
weryfikacji warunków zastosowania stawki 
podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub 
art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków 
niepobrania podatku, wynikających z przepisów 
szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, płatnik jest obowiązany do 
dochowania należytej staranności. Przy ocenie 
dochowania należytej staranności uwzględnia 
się charakter oraz skalę działalności 
prowadzonej przez płatnika oraz powiązania w 
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 płatnika z 
podatnikiem. 

Przedmiotowa zmiana oznacza, iż dochowanie przez 
płatnika należytej staranności będzie oceniane nie tylko 
przez pryzmat charakteru oraz skali prowadzonej przez 
płatnika działalności, ale również przez pryzmat powiązań 
występujących pomiędzy podatnikiem i płatnikiem. Jest to 
doprecyzowanie przepisu, bowiem już projekt objaśnień 
podatkowych z dnia 19 czerwca 2019 r. dotyczący 
stosowania przepisów związanych z zasadami poboru 
podatku u źródła zawierał wskazanie, iż pomiędzy 
podmiotami powiązanymi należy oczekiwać wyższych 
standardów należytej staranności, niż w relacjach 
pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. 
 
  

https://lex.oirpwarszawa.pl/#/search-hypertext/16794608_art(26)_1?pit=2021-08-17
https://lex.oirpwarszawa.pl/#/search-hypertext/16794608_art(26)_1?pit=2021-08-17
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charakter oraz skalę działalności 
prowadzonej przez płatnika. 

7. art. 26 ust. 1ab ustawy CIT 
Niepobranie podatku w przypadku, o którym 
mowa w ust. 1aa pkt 2, następuje pod 
warunkiem złożenia przez emitenta do 
organu podatkowego, o którym mowa w art. 
28b ust. 15, oświadczenia, że emitent 
dochował należytej staranności w 
poinformowaniu podmiotów z nim 
powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 
4 lub w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, o 
warunkach zwolnienia, o którym mowa w art. 
17 ust. 1 pkt 50c, w stosunku do tych 
podmiotów powiązanych. 

art. 26 ust. 1ab ustawy CIT 
Niepobranie podatku w przypadku, o którym 
mowa w ust. 1aa pkt 2, następuje pod 
warunkiem złożenia przez emitenta do organu 
podatkowego, o którym mowa w art. 28b ust. 15, 
oświadczenia, że emitent dochował należytej 
staranności w poinformowaniu podmiotów z 
nim powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 
pkt 4 lub w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, o warunkach 
zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 
50c, w stosunku do tych podmiotów 
powiązanych. Zdania pierwszego nie stosuje się 
do Skarbu Państwa będącego emitentem 
obligacji. 

Zgodnie z ustawą CIT płatnicy nie są obowiązani do poboru 
podatku od odsetek lub dyskonta od obligacji: 

a) o terminie wykupu nie krótszym niż rok; 
b) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 

lub wprowadzonych do alternatywnego systemu 
obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi, na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub na terytorium państwa będącego 
stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o 
unikaniu podwójnego opodatkowania, której 
przepisy określają zasady opodatkowania 
dochodów z dywidend, odsetek oraz należności 
licencyjnych. 

 
Niepobranie podatku obwarowane jest obowiązkiem 
złożenia przez emitenta do organu podatkowego 
oświadczenia, że dochował należytej staranności w 
poinformowaniu podmiotów z nim powiązanych w 
rozumieniu o warunkach zwolnienia, o którym mowa w 
art. 17 ust. 1 pkt 50c, w stosunku do tych podmiotów 
powiązanych. 
 
Planowana zmiana wyłącza obowiązek składania ww. 
oświadczenia przez Skarb Państwa będący emitentem 
obligacji. 

8. art. 26 ust. 1c ustawy CIT  
Jeżeli łączna kwota należności z tytułów 
wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 
ust. 1, wypłacona podatnikowi w 
obowiązującym u płatnika roku podatkowym 

art. 26 ust. 1c ustawy CIT  
Jeżeli łączna kwota należności z tytułów 
wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 
ust. 1, wypłacona podatnikowi w obowiązującym 
u płatnika roku podatkowym nie przekracza 

Zmiana porządkująca. 

https://lex.oirpwarszawa.pl/#/document/16794311?unitId=art(23(m))ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://lex.oirpwarszawa.pl/#/document/16794311?unitId=art(23(m))ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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nie przekracza kwoty, o której mowa w ust. 
1, osoby prawne i jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej, które 
dokonują wypłat należności z tytułów 
wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 
22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od 
podatku dochodowego na podstawie art. 21 
ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia 
wynikające z tych przepisów pod warunkiem 
udokumentowania przez spółkę, o której 
mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 
ust. 4 pkt 2, mającą siedzibę w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 
państwie należącym do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego: 
1) jej miejsca siedziby dla celów 
podatkowych, uzyskanym od niej 
certyfikatem rezydencji, lub 
2) istnienia zagranicznego zakładu - 
zaświadczeniem wydanym przez właściwy 
organ administracji podatkowej państwa, w 
którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, 
albo przez właściwy organ podatkowy 
państwa, w którym ten zagraniczny zakład 
jest położony. 

kwoty, o której mowa w ust. 2e, osoby prawne i 
jednostki organizacyjne niemające osobowości 
prawnej, które dokonują wypłat z tych tytułów, 
w związku ze zwolnieniem od podatku 
dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz 
art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z 
tych przepisów pod warunkiem 
udokumentowania przez spółkę, o której mowa 
w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 pkt 2, 
mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita 
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej 
lub w innym państwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego: 
1) jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, 
uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub 
2) istnienia zagranicznego zakładu - 
zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ 
administracji podatkowej państwa, w którym 
znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez 
właściwy organ podatkowy państwa, w którym 
ten zagraniczny zakład jest położony. 
 

9. art. 26 ust. 1f ustawy CIT  
W przypadku należności, o których mowa w 
art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, 
wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w 
art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub 
jej zagranicznego zakładu, jeżeli łączna kwota 
należności z tytułów wymienionych w art. 21 

art. 26 ust. 1f ustawy CIT 
W przypadku należności z tytułów, o których 
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, 
wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w 
art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej 
zagranicznego zakładu, jeżeli łączna kwota 
należności wypłacona z tych tytułów temu 

Zmiana porządkująca. 
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ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacona temu 
podatnikowi w obowiązującym u płatnika 
roku podatkowym, nie przekracza kwoty, o 
której mowa w ust. 1, osoby prawne i 
jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej, które dokonują wypłat 
tych należności, stosują zwolnienia 
wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, 
z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem 
uzyskania od tej spółki lub jej zagranicznego 
zakładu pisemnego oświadczenia, że w 
stosunku do wypłacanych należności 
spełnione zostały warunki, o których mowa 
odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub art. 22 
ust. 4 pkt 4. W przypadku należności, o 
których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, pisemne 
oświadczenie powinno wskazywać, że spółka 
albo zagraniczny zakład jest rzeczywistym 
właścicielem wypłacanych należności. 

podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku 
podatkowym, nie przekracza kwoty, o której 
mowa w ust. 2e, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej, 
które dokonują wypłat tych należności, stosują 
zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 
ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem 
uzyskania od tej spółki lub jej zagranicznego 
zakładu pisemnego oświadczenia, że w stosunku 
do wypłacanych należności spełnione zostały 
warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 
ust. 3a i 3c lub art. 22 ust. 4 pkt 4. W przypadku 
należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 
1, pisemne oświadczenie powinno wskazywać, 
że spółka albo zagraniczny zakład jest 
rzeczywistym właścicielem wypłacanych 
należności. 

10. art. 26 ust. 1g ustawy CIT 
Osoby prawne i jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej oraz będące 
przedsiębiorcami osoby fizyczne, które 
dokonują wypłat należności z tytułów 
wymienionych w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 
1 do wysokości kwoty, o której mowa w ust. 
1, na rzecz podmiotów wymienionych w art. 
6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 58, 
stosują zwolnienia wynikające z tych 
przepisów wyłącznie pod warunkiem: 
1) udokumentowania przez podmiot, o 
którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz 
art. 17 ust. 1 pkt 58, jego miejsca siedziby dla 

art. 26 ust. 1g ustawy CIT 
Osoby prawne i jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej oraz będące 
przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują 
wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 
21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1, na rzecz 
podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 10a 
i 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 58, stosują, z 
zastrzeżeniem ust. 2e, zwolnienia wynikające z 
tych przepisów wyłącznie pod warunkiem: 
1) udokumentowania przez podmiot, o którym 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 
ust. 1 pkt 58, jego miejsca siedziby dla celów 

Zmiana porządkująca.  
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celów podatkowych, uzyskanym od tego 
podmiotu certyfikatem rezydencji, oraz 
2) złożenia przez podmiot, o którym mowa w 
art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 
pkt 58, pisemnego oświadczenia, że jest 
rzeczywistym właścicielem wypłaconych 
przez płatnika należności oraz spełnia on 
warunki, o których mowa w tych przepisach. 

podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu 
certyfikatem rezydencji, oraz 
2) złożenia przez podmiot, o którym mowa w art. 
6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 58, 
pisemnego oświadczenia, że jest rzeczywistym 
właścicielem wypłaconych przez płatnika 
należności oraz spełnia on warunki, o których 
mowa w tych przepisach. 

11. art. 26 ust. 1n ustawy CIT 
W przypadku przychodów, o których mowa 
w art. 21 ust. 1 pkt 2a, miejsce siedziby 
podatnika dla celów podatkowych może 
zostać potwierdzone kopią certyfikatu 
rezydencji, jeżeli kwota wypłacanych na 
rzecz tego samego podmiotu należności nie 
przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym, 
a informacje wynikające z przedłożonej kopii 
certyfikatu rezydencji nie budzą 
uzasadnionych wątpliwości co do zgodności 
ze stanem faktycznym. 
 

art. 26 ust. 1n ustawy CIT 
Miejsce siedziby podatnika dla celów 
podatkowych może zostać potwierdzone kopią 
certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje 
wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu 
rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości 
co do zgodności ze stanem faktycznym. 
 

Zmiana ta sprawia, że obecna praktyka, związana ze 
stanem epidemii, stanie się zasadą ogólną. Wykorzystanie 
kopii certyfikatów rezydencji do potwierdzenia siedziby 
podatnika nie będzie już ograniczone do usług 
niematerialnych, zniesione zostanie również ograniczenie 
kwotowe. 

 12. brak art. 26 ust. 2ca ustawy CIT 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2c, 
podmioty dokonujące wypłat należności za 
pośrednictwem rachunków papierów 
wartościowych albo rachunków zbiorczych, są 
obowiązane do przekazania podmiotom 
prowadzącym te rachunki informacji o 
występowaniu pomiędzy nimi a podatnikiem 
powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 oraz 
przekroczeniu kwoty, o której mowa w ust. 2e, 
co najmniej na 7 dni przed dokonaniem wypłaty. 
Podmioty przekazujące informację, o której 

Przedmiotowy przepis wprowadza dodatkowy obowiązek 
po stronie podmiotów zobowiązanych do wypłaty 
należności podlegających pod WHT w postaci (i) 
przekazania podmiotom prowadzącym rachunki papierów 
wartościowych albo rachunki zbiorcze (które są w tym 
wypadku płatnikami), za pośrednictwem których 
wypłacane są ww. należności informacji o występowaniu 
powiązań pomiędzy podmiotami zobowiązanymi do 
wypłaty należności a podatnikiem oraz (ii) obowiązek 
informowania o przekroczeniu kwoty 2 mln zł na co 
najmniej 7 dni przed dokonaniem wypłaty. 
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mowa w zdaniu pierwszym, są zobowiązane do 
jej aktualizacji przed dokonaniem wypłaty w 
przypadku wystąpienia zmiany okoliczności 
objętych informacją. 

Omawiana informacja powinna być aktualizowana przed 
dokonaniem wypłaty w przypadku wystąpienia zmiany 
okoliczności nią objętych.  

13. art. 26 ust. 2e ustawy CIT 
Jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z 
tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz 
art. 22 ust. 1 przekracza kwotę, o której 
mowa w ust. 1, osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości 
prawnej oraz osoby fizyczne będące 
przedsiębiorcami są obowiązane jako płatnicy 
pobrać, z zastrzeżeniem ust. 2g, w dniu 
dokonania wypłaty zryczałtowany podatek 
dochodowy od tych wypłat według stawki 
podatku określonej w art. 21 ust. 1 lub art. 22 
ust. 1 od nadwyżki ponad kwotę, o której 
mowa w ust. 1: 
1) z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych 
w art. 22 ust. 1a-1e; 
2) bez możliwości niepobrania podatku na 
podstawie właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, a także bez 
uwzględniania zwolnień lub stawek 
wynikających z przepisów szczególnych lub 
umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. 

art. 26 ust. 2e ustawy CIT 
Jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z 
tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz 
art. 22 ust. 1, na rzecz podmiotu powiązanego, 
przekroczyła w roku podatkowym 
obowiązującym u wypłacającego te należności 
łącznie kwotę 2 000 000 zł na rzecz tego samego 
podatnika, osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej 
oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami są 
obowiązane jako płatnicy pobrać, z 
zastrzeżeniem ust. 2g, w dniu dokonania wypłaty 
zryczałtowany podatek dochodowy od tych 
wypłat według stawki podatku określonej w art. 
21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 od nadwyżki 
ponad kwotę 2 000 000 zł: 
1) z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w 
art. 22 ust. 1a-1e; 
2) bez możliwości niepobrania podatku na 
podstawie właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, a także bez 
uwzględniania zwolnień lub stawek 
wynikających z przepisów szczególnych lub 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Przedmiotowy przepis zakłada wyłączenie należności z 
tytułu usług niematerialnych z zakresu mechanizmu „pay 
and refund”. 
 
Dodatkowo zgodnie z planowana zmianą ww. mechanizm 
został zawężony do wypłat należności pomiędzy 
podmiotami powiązanymi. 
 
 

14. brak art. 26 ust. 2ea ustawy CIT 
Przez podmioty powiązane, o których mowa w 
ust. 2e, rozumie się podmioty powiązane w 
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4. 

Przedmiotowy przepis precyzuje, że na potrzeby WHT 
podmiotami powiązanymi są podmioty wskazane w 
przepisach o cenach transferowych. 
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15. brak art. 26 ust. 2eb ustawy CIT 
Przepisu ust. 2e nie stosuje się do podmiotów 
będących podatnikami, o których mowa w art. 3 
ust 1. 

Omawiana zmiana wyłącza z zakresu mechanizmu „pay 
and refund” podatników (przed konsultacjami były to 
jedynie spółki) mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, podlegających obowiązkowi 
podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu 
na miejsce ich osiągania. 

16. brak art. 26 ust. 2ec ustawy CIT 
Jeżeli doszło do wypłaty należności, która bez 
uzasadnionych przyczyn 
ekonomicznych nie została zakwalifikowana do 
należności wymienionych w art. 21 
ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1, przepis ust. 2e 
stosuje się odpowiednio. 

Przedmiotowy zapis budzi istotne wątpliwości 
interpretacyjne. Na chwilę obecną trudno przewidzieć w 
jaki sposób będzie on wykorzystywany w praktyce przez 
organy podatkowe. Wydaje się, że celem ustawodawcy 
było wprowadzenie przepisu, który będzie studził zapały 
podatników przed strukturyzowaniem transakcji w celu 
ominięcia mechanizmu „pay and refund”.   

17. brak  art. 26 ust. 2ed ustawy CIT 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2c, 
ustalenia przekroczenia kwoty oraz 
występowania powiązań, o których mowa w ust. 
2e, dokonuje podmiot prowadzący rachunki 
papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze. 
Podmiot prowadzący rachunki papierów 
wartościowych albo rachunki zbiorcze nie 
uwzględnia kwot należności, od których podatek 
został pobrany zgodnie z art. 26 ust. 2a. 

Zgodnie z planowanym przepisem w przypadku, gdy 
należności podlegające pod WHT są wypłacane za 
pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki 
papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, które są 
w tym wypadku płatnikami, ustalenie występowania 
powiązań oraz przekroczenia kwoty 2 000 000 zł 
dokonywać należy w stosunku do należności wypłacanych 
przez ww. podmiot, bez uwzględniania kwot należności od 
których podatek został pobrany zgodnie z art. 26 ust. 2a. 

18. art. 26 ust. 2g ustawy CIT 
W przypadku należności, o których mowa w 
art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1, 
wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa 
odpowiednio w art. 21 ust. 3 pkt 2 lub art. 22 
ust. 4 pkt 2, albo zagranicznego zakładu takiej 
spółki, jeżeli łączna kwota należności z 
tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz 
art. 22 ust. 1, wypłacona temu podatnikowi w 
obowiązującym u płatnika roku podatkowym 

art. 26 ust. 2g ustawy CIT 
Jeżeli łączna kwota należności z tytułów 
wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 
ust. 1, wypłacona podatnikowi w obowiązującym 
u płatnika roku podatkowym przekracza kwotę, 
o której mowa w ust. 2e, osoby prawne,  
jednostki organizacyjne niemające osobowości 
prawnej oraz osoby fizyczne będące 
przedsiębiorcami mogą nie pobrać podatku na 
podstawie właściwej umowy o unikaniu 

Obecnie opinia o stosowaniu zwolnienia odnosi się jedynie 
do zwolnień określonych w ustawie CIT. 
 
Zgodnie z planowaną zmianą przedmiotowa opinia będzie 
dotyczyła również stosowania preferencyjnej stawki albo 
zwolnienia na podstawie umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. 
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przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1, 
osoby prawne i jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej dokonujące 
wypłat tych należności mogą zastosować 
zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 
lub art. 22 ust. 4, na podstawie obowiązującej 
opinii o stosowaniu zwolnienia, o której 
mowa w art. 26b. 

podwójnego opodatkowania, zastosować 
stawkę wynikającą z takiej umowy bądź 
zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 lub 
art. 22 ust. 4, na podstawie obowiązującej opinii 
o stosowaniu preferencji, o której mowa w art. 
26b. 

W myśl proponowanych zmian opinia zmieni nazwę na 
opinię o stosowaniu preferencji (a nie zwolnienia jak 
obecnie). 

19. art. 26 ust. 2h ustawy CIT 
Przepisu ust. 2g nie stosuje się, jeżeli z 
informacji posiadanej przez płatnika, w tym z 
dokumentu, w szczególności z faktury lub z 
umowy, wynika, że podatnik, którego dotyczy 
opinia o stosowaniu zwolnienia, nie spełnia 
warunków określonych w art. 21 ust. 3-9, art. 
22 ust. 4-4d i 6 lub stan faktyczny nie 
odpowiada stanowi faktycznemu 
przedstawionemu w tej opinii. 

art. 26 ust. 2h ustawy CIT 
Przepisu ust. 2g nie stosuje się, jeżeli z informacji 
posiadanej przez płatnika, w tym z dokumentu, 
w szczególności z faktury lub z umowy, wynika, 
że podatnik, którego dotyczy opinia o 
stosowaniu preferencji, nie spełnia warunków 
określonych w art. 21 ust. 3-9, art. 22 ust. 4-4d i 
6 lub stan faktyczny nie odpowiada stanowi 
faktycznemu przedstawionemu w tej opinii. 

Zmiana porządkująca. 

20. art. 26 ust. 2i ustawy CIT 
Jeżeli rok podatkowy płatnika jest dłuższy 
albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę, o której 
mowa w ust. 1, oblicza się jako iloczyn 1/12 
kwoty 2 000 000 zł i liczby rozpoczętych 
miesięcy roku podatkowego, w którym 
dokonano wypłaty tych należności. 

art. 26 ust. 2i ustawy CIT 
Jeżeli rok podatkowy płatnika jest dłuższy albo 
krótszy niż 12 miesięcy, kwotę, o której mowa w 
ust. 2e, oblicza się jako iloczyn 1/12 kwoty 
2 000 000 zł i liczby rozpoczętych miesięcy roku 
podatkowego, w którym dokonano wypłaty tych 
należności. 

Zmiana porządkująca. 

21. art. 26 ust. 2j ustawy CIT  
Jeżeli obliczenie kwoty, o której mowa w ust. 
1, nie jest możliwe poprzez wskazanie roku 
podatkowego płatnika, zasady określone w 
ust. 2e stosuje się odpowiednio w odniesieniu 
do obowiązującego u tego płatnika roku 
obrotowego, a w razie jego braku, w 
odniesieniu do obowiązującego u tego 

art. 26 ust. 2j ustawy CIT 
Jeżeli obliczenie kwoty, o której mowa w ust. 2e, 
nie jest możliwe poprzez wskazanie roku 
podatkowego płatnika, zasady określone w tym 
przepisie stosuje się odpowiednio w odniesieniu 
do obowiązującego u tego płatnika roku 
obrotowego, a w razie jego braku, w odniesieniu 
do obowiązującego u tego płatnika innego 

Zmiana porządkująca. 
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płatnika innego okresu o cechach właściwych 
dla roku obrotowego, nie dłuższego jednak 
niż 23 kolejne miesiące. 

okresu o cechach właściwych dla roku 
obrotowego, nie dłuższego jednak niż 23 kolejne 
miesiące. 

22. art. 26 ust. 2k ustawy CIT 
Jeżeli wypłaty należności dokonano w 
walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy 
przekroczona została kwota, o której mowa w 
ust. 1, wypłacone należności przelicza się na 
złote według kursu średniego waluty obcej 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z 
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego 
dzień wypłaty. 

art. 26 ust. 2k ustawy CIT 
Jeżeli wypłaty należności dokonano w walucie 
obcej, na potrzeby ustalenia, czy przekroczona 
została kwota, o której mowa w ust. 2e, 
wypłacone należności przelicza się na złote 
według kursu średniego waluty obcej 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z 
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego 
dzień wypłaty. 

Zmiana porządkująca. 

23. art. 26 ust. 2l ustawy CIT 
Jeżeli nie można ustalić wysokości należności 
wypłaconych na rzecz tego samego 
podatnika, domniemywa się, że przekroczyła 
ona kwotę, o której mowa w ust. 1. 

art. 26 ust. 2l ustawy CIT 
Jeżeli nie można ustalić wysokości należności 
wypłaconych na rzecz tego samego podatnika, 
domniemywa się, że przekroczyła ona kwotę, o 
której mowa w ust. 2e. 

Zmiana porządkująca. 

24. art. 26 ust. 3e ustawy CIT 
Jeżeli suma należności wypłaconych 
podatnikowi z tytułów wymienionych w art. 
21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, których wartość 
przekroczyła w obowiązującym u płatnika 
roku podatkowym kwotę, o której mowa w 
ust. 1, obejmuje należności, od których 
zgodnie z ust. 1d nie został pobrany podatek, 
płatnik jest obowiązany zawiadomić o kwocie 
i rodzaju należności wypłaconych 
wskazanemu podatnikowi w roku 
podatkowym tego płatnika, od których nie 
został pobrany podatek, podając dane 
identyfikujące podatnika prowadzącego 
działalność poprzez położony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, 

art. 26 ust. 3e ustawy CIT 
Jeżeli suma należności wypłaconych podatnikowi 
z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 
oraz art. 22 ust. 1, których wartość przekroczyła 
w obowiązującym u płatnika roku podatkowym 
kwotę, o której mowa w ust. 2e, obejmuje 
należności, od których zgodnie z ust. 1d nie 
został pobrany podatek, płatnik jest obowiązany 
zawiadomić o kwocie i rodzaju należności 
wypłaconych wskazanemu podatnikowi w roku 
podatkowym tego płatnika, od których nie został 
pobrany podatek, podając dane identyfikujące 
podatnika prowadzącego działalność poprzez 
położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zagraniczny zakład, w szczególności pełną 
nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej 

Zmiana porządkująca. 
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w szczególności pełną nazwę, adres i numer 
identyfikacji podatkowej podatnika oraz 
adres zagranicznego zakładu podatnika. 
Zawiadomienie to składa się także w 
przypadku dokonania podatnikowi w roku 
podatkowym dalszych wypłat należności, od 
których zgodnie z ust. 1d nie został pobrany 
podatek. 

podatnika oraz adres zagranicznego zakładu 
podatnika. Zawiadomienie to składa się także w 
przypadku dokonania podatnikowi w roku 
podatkowym dalszych wypłat należności, od 
których zgodnie z ust. 1d nie został pobrany 
podatek. 

25. brak  art. 26 ust. 3ea ustawy CIT 
Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3e, nie 
składa się, jeżeli kwota wypłaconych należności, 
od których zgodnie z ust. 1d nie został pobrany 
podatek, nie przekroczyła w obowiązującym u 
płatnika roku podatkowym 500 000 zł, przy czym 
przepis ust. 2k stosuje się odpowiednio. 

Wyłączenie obowiązku składania zawiadomienia o 
należnościach zwolnionych z CIT na podstawie art. 26 ust. 
1d ustawy CIT i podatniku korzystającym z tego zwolnienia 
w przypadku gdy w danym roku podatkowym 
obowiązującym u płatnika kwota wypłaconych należności 
nie przekroczyła 500 000 zł. 
Przepis z ust. 2k dotyczy przeliczenia kwot należności 
wyrażonych w walutach obcych na PLN. 

26. art. 26 ust. 3f ustawy CIT 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3e, 
jest składane do naczelnika urzędu 
skarbowego właściwego w sprawach 
opodatkowania osób zagranicznych w 
terminie do 7 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dokonano wypłaty 
należności z tytułów wymienionych w art. 21 
ust. 1 oraz art. 22 ust. 1. 

art. 26 ust. 3f ustawy CIT 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3e, jest 
składane do naczelnika urzędu skarbowego 
właściwego w sprawach opodatkowania osób 
zagranicznych w terminie do 7 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dokonano 
wypłaty należności z tytułów wymienionych w 
art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1. 

Zmiana porządkująca. 

27. art. 26 ust. 6 ustawy CIT 
W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 
7b ust. 1 pkt 1 lit. h oraz j, spółka powstała w 
wyniku przekształcenia jest obowiązana jako 
płatnik, w terminie do 7. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym 
powstał dochód, wpłacić podatek, o którym 
mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu 

art. 26 ust. 6 ustawy CIT 
W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 7b 
ust. 1 pkt 1 lit. h oraz j, spółka przejmująca albo 
spółka powstała w wyniku przekształcenia jest 
obowiązana jako płatnik, w terminie do 7. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
powstał dochód, wpłacić podatek, o którym 
mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu 
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skarbowego, przy pomocy którego naczelnik 
urzędu skarbowego właściwy według siedziby 
podatnika wykonuje swoje zadania, a w 
przypadku podatników wymienionych w art. 
3 ust. 2 oraz podatników będących osobami 
uprawnionymi z papierów wartościowych 
zapisanych na rachunkach zbiorczych, 
których tożsamość nie została płatnikowi 
ujawniona w trybie przewidzianym w 
ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na 
rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy 
którego naczelnik urzędu skarbowego 
właściwy w sprawach opodatkowania osób 
zagranicznych wykonuje swoje zadania. 
Podatnik jest obowiązany przed tym 
terminem przekazać płatnikowi kwotę tego 
podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik 
jest obowiązany przesłać podatnikowi 
informację o wpłaconym podatku, 
sporządzoną według ustalonego wzoru. 
Obowiązek przesłania informacji o 
wpłaconym podatku nie powstaje w 
przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a 
zdanie pierwsze. 

skarbowego, przy pomocy którego naczelnik 
urzędu skarbowego właściwy według siedziby 
podatnika wykonuje swoje zadania, a w 
przypadku podatników wymienionych w art. 3 
ust. 2 oraz podatników będących osobami 
uprawnionymi z papierów wartościowych 
zapisanych na rachunkach zbiorczych, których 
tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w 
trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa 
w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu 
skarbowego, przy pomocy którego naczelnik 
urzędu skarbowego właściwy w sprawach 
opodatkowania osób zagranicznych wykonuje 
swoje zadania. Podatnik jest obowiązany przed 
tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego 
podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest 
obowiązany przesłać podatnikowi informację o 
wpłaconym podatku, sporządzoną według 
ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania 
informacji o wpłaconym podatku nie powstaje w 
przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a 
zdanie pierwsze. 

28. art. 26 ust. 7a ustawy CIT 
Przepisu ust. 2e nie stosuje się, jeżeli płatnik 
złożył oświadczenie, że: 
1) posiada dokumenty wymagane przez 
przepisy prawa podatkowego dla 
zastosowania stawki podatku albo zwolnienia 
lub niepobrania podatku, wynikających z 
przepisów szczególnych lub umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania; 

art. 26 ust. 7a ustawy CIT 
Przepisu ust. 2e nie stosuje się, jeżeli płatnik 
złożył oświadczenie, że: 
1) posiada dokumenty wymagane przez przepisy 
prawa podatkowego dla zastosowania stawki 
podatku albo zwolnienia lub niepobrania 
podatku, wynikających z przepisów szczególnych 
lub umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania; 

Zmiana dotycząca należytej staranności, pozbawiająca 
przepis dodatkowego uszczegółowienia poprzez 
usunięcie odwołania do art. 28b ust. 4 pkt 4-6.  
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2) po przeprowadzeniu weryfikacji, o której 
mowa w ust. 1, nie posiada wiedzy 
uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją 
okoliczności wykluczające możliwość 
zastosowania stawki podatku albo zwolnienia 
lub niepobrania podatku, wynikających z 
przepisów szczególnych lub umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, w szczególności 
nie posiada wiedzy o istnieniu okoliczności 
uniemożliwiających spełnienie przesłanek, o 
których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6. 

2) po przeprowadzeniu weryfikacji, o której 
mowa w ust. 1, nie posiada wiedzy 
uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją 
okoliczności wykluczające możliwość 
zastosowania stawki podatku albo zwolnienia 
lub niepobrania podatku, wynikających z 
przepisów szczególnych lub umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania. 

29. brak art. 26 ust. 7aa ustawy CIT 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a, można 
złożyć w terminie wpłaty podatku za miesiąc, w 
którym doszło do przekroczenia kwoty, o której 
mowa w ust. 2e. 

Zmiana porządkująca. 

30. art. 26 ust. 7b ustawy CIT 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a, 
składa kierownik jednostki w rozumieniu 
ustawy o rachunkowości, podając pełnioną 
przez siebie funkcję. Nie jest dopuszczalne 
złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 
7a, przez pełnomocnika. 

art. 26 ust. 7b ustawy CIT 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a, składa 
kierownik jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 
6 ustawy o rachunkowości a w przypadku gdy 
jednostką kieruje organ wieloosobowy – 
wyznaczona osoba wchodząca w skład tego 
organu, przy czym nie jest dopuszczalne złożenie 
tego oświadczenia przez pełnomocnika. 

Planowana zmiana będzie pozwalała na 
składanie/podpisywanie oświadczenia pozwalającego na 
niestosowanie mechanizmu „pay and refund” przez 
osoby uprawnione do reprezentacji (a nie np. przez cały 
zarząd danej spółki). 
 
Składanie przedmiotowego oświadczenia nadal nie 
będzie możliwe przez pełnomocnika. 
 
Planowana zmiana wiąże się z uchyleniem ust. 7d oraz 7e. 

31. art. 26 ust. 7c ustawy CIT 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a, 
składa się najpóźniej w dniu dokonania 
wypłaty należności z tytułów wymienionych 
w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1. 

art. 26 ust. 7c ustawy CIT 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a, składa 
się najpóźniej w dniu dokonania wypłaty 
należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 
1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1. 

Zmiana porządkująca. 

32. art. 26 ust. 7d ustawy CIT 
W przypadku gdy: 

art. 26 ust. 7d ustawy CIT 
Uchylony 

Zmiana porządkująca. 
 

https://lex.oirpwarszawa.pl/#/document/16796295?cm=DOCUMENT
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1) oświadczenie, o którym mowa ust. 7a, 
składa jedna osoba - złożenie oświadczenia 
następuje do organu podatkowego, o którym 
mowa w art. 28b ust. 15; 
2) do złożenia oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 7a, obowiązana jest więcej niż jedna 
osoba - dowód złożenia tego oświadczenia 
przekazywany jest wraz ze zgłoszeniem do 
organu podatkowego, o którym mowa w art. 
28b ust. 15. 

33. art. 26 ust. 7e ustawy CIT 
W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7d pkt 2, 
potwierdza się, że oświadczenie, o którym 
mowa w ust. 7a, zostało złożone przez 
wszystkie osoby obowiązane do jego 
złożenia. Zgłoszenie składa w terminie, o 
którym mowa w ust. 7c, jedna z osób, które 
złożyły oświadczenie, o którym mowa w ust. 
7a. Zgłoszenie nie może zostać złożone przez 
pełnomocnika. 

art. 26 ust. 7e ustawy CIT 
Uchylony 

Zmiana porządkująca. 
 

34. art. 26 ust. 7f ustawy CIT 
Jeżeli płatnik złożył oświadczenie, o którym 
mowa w ust. 7a, a następnie dokonuje na 
rzecz podatnika, którego dotyczyło to 
oświadczenie, dalszych wypłat należności z 
tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz 
art. 22 ust. 1, płatnik może nie stosować ust. 
2e do momentu upływu drugiego miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym 
złożono to oświadczenie. 

art. 26 ust. 7f ustawy CIT 
Jeżeli płatnik złożył oświadczenie, o którym 
mowa w ust. 7a, a następnie dokonuje na rzecz 
podatnika, którego dotyczyło to oświadczenie, 
dalszych wypłat należności z tytułów 
wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 
ust. 1, płatnik może nie stosować ust. 2e do 
momentu upływu drugiego miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złożono to 
oświadczenie. 

Zmiana porządkująca. 

35. art. 26 ust. 7i ustawy CIT art. 26 ust. 7i ustawy CIT 
Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 7g, 
stosuje się odpowiednio przepisy ust. 7b. 

Zmiana porządkująca. 
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Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 7g, 
stosuje się odpowiednio przepisy ust. 7b, 7d i 
ust. 7e zdanie trzecie. 

36. art. 26 ust. 7j ustawy CIT 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1ab, 7a 
i 7g, oraz zgłoszenie, o którym mowa w ust. 
7d pkt 2, składa się w postaci elektronicznej 
odpowiadającej strukturze logicznej 
dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie podmiotowej urzędu 
obsługującego ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych. 

art. 26 ust. 7j ustawy CIT 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1ab, 7a i 
7g, składa się w postaci elektronicznej 
odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej urzędu obsługującego ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych. 

Zmiana porządkująca. 

37. art. 26 ust. 10 ustawy CIT 
Minister właściwy do spraw finansów 
publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób przesyłania 
oświadczeń, o których mowa w ust. 1ab, 7a i 
7g, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7d 
pkt 2, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, uwzględniając potrzebę 
zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności 
i niezaprzeczalności danych zawartych w tych 
dokumentach, a także potrzebę ich ochrony 
przed nieuprawnionym dostępem. 

art. 26 ust. 10 ustawy CIT 
Minister właściwy do spraw finansów 
publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób przesyłania oświadczeń, o których mowa 
w ust. 1ab, 7a i 7g, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, uwzględniając 
potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, 
wiarygodności i niezaprzeczalności danych 
zawartych w tych dokumentach, a także 
potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym 
dostępem. 

Zmiana porządkująca. 

38. art. 26b ust. 1 ustawy CIT 
Organ podatkowy, na wniosek złożony przez 
podmiot, o którym mowa w art. 28b ust. 2, 
wydaje, pod warunkiem wykazania przez 
wnioskodawcę spełnienia przez podatnika 
warunków określonych w art. 21 ust. 3-9 lub 
art. 22 ust. 4-6, opinię o stosowaniu przez 
płatnika zwolnienia z poboru 
zryczałtowanego podatku dochodowego od 

art. 26b ust. 1 ustawy CIT 
Organ podatkowy, na wniosek złożony przez 
podatnika, płatnika lub podmiot dokonujący 
wypłaty należności za pośrednictwem 
podmiotów prowadzących rachunki papierów 
wartościowych albo rachunki zbiorcze wydaje 
opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z 
poboru zryczałtowanego podatku dochodowego 
od wypłacanych na rzecz podatnika należności, o 

Zmiana porządkująca. 
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wypłacanych na rzecz tego podatnika 
należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 
pkt 1 lub art. 22 ust. 1 (opinia o stosowaniu 
zwolnienia). 

których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 
ust. 1 lub stosowaniu stawki podatku 
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania albo niepobraniu 
podatku zgodnie z taką umową (opinia o 
stosowaniu zwolnienia preferencji), jeżeli we 
wniosku zostało wykazane spełnienie warunków 
określonych w art. 21 ust. 3–9 lub w art. 22 ust. 
4–6 albo warunków zastosowania umowy o 
unikaniu podwójnego opodatkowania. 

39. art. 26b ust. 2-7 oraz 10-12 ustawy CIT 
W przedmiotowych przepisach występuje 
zwrot (w różnych formach) „opinia o 
stosowaniu zwolnienia”.  

art. 26b ust. 2-7 oraz 10-12 ustawy CIT 
Planowane jest aby przedmiotowy zwrot (w 
różnych formach) przybrał formę „opinia o 
stosowaniu preferencji”. 

Zmiana porządkująca. 

40. art. 26b ust. 3 ustawy CIT 
Odmawia się wydania opinii o stosowaniu 
zwolnienia w przypadku: 
1) niespełnienia przez podatnika warunków 
określonych w art. 21 ust. 3-9 lub art. 22 ust. 
4-6; 
2) istnienia uzasadnionych wątpliwości co do 
zgodności ze stanem rzeczywistym 
dołączonej do wniosku dokumentacji lub 
oświadczenia podatnika, że jest rzeczywistym 
właścicielem należności; 
3) istnienia uzasadnionego przypuszczenia 
wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a 
Ordynacji podatkowej, środków 
ograniczających umowne korzyści lub art. 
22c, przy czym w przypadku uzasadnionego 
przypuszczenia wydania decyzji z 
zastosowaniem art. 119a Ordynacji 
podatkowej lub środków ograniczających 

art. 26b ust. 3 ustawy CIT 
Odmawia się wydania opinii o stosowaniu 
zwolnienia w przypadku: 
1) niespełnienia przez podatnika warunków 
określonych w art. 21 ust. 3-9 lub art. 22 albo 
warunków zastosowania umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania; 
2) istnienia uzasadnionych wątpliwości co do 
zgodności ze stanem rzeczywistym dołączonej 
do wniosku dokumentacji lub oświadczenia 
podatnika, że jest rzeczywistym właścicielem 
należności; 
3) istnienia uzasadnionego przypuszczenia 
wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a 
Ordynacji podatkowej, środków ograniczających 
umowne korzyści lub art. 22c, przy czym w 
przypadku uzasadnionego przypuszczenia 
wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a 
Ordynacji podatkowej lub środków 

Zmiana porządkująca. 
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umowne korzyści przepis art. 14b § 5c tej 
ustawy stosuje się odpowiednio; 
4) istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że 
podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2, nie 
prowadzi rzeczywistej działalności 
gospodarczej w kraju siedziby tego podatnika 
dla celów podatkowych, przy czym przepis 
art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio. 
 

ograniczających umowne korzyści przepis art. 
14b § 5c tej ustawy stosuje się odpowiednio; 
4) istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że 
podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2, nie 
prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej 
w kraju siedziby tego podatnika dla celów 
podatkowych. 
 

41. art. 26b ust. 7 ustawy CIT 
Opinia o stosowaniu zwolnienia wygasa: 
1) z upływem 36 miesięcy od dnia jej wydania; 
2) ostatniego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym upłynął termin, o którym 
mowa w ust. 8, jeżeli zgodnie z tym przepisem 
wnioskodawca poinformował organ 
podatkowy o istotnej zmianie okoliczności; 
3) z dniem, w którym podatnik, którego 
dotyczy ta opinia, przestał spełniać warunki 
określone w art. 21 ust. 3-3c lub art. 22 ust. 4-
6, jeżeli wnioskodawca nie poinformował o 
tym organu podatkowego zgodnie z ust. 8.  

art. 26b ust. 7 ustawy CIT 
Opinia o stosowaniu zwolnienia wygasa: 
1) z upływem 36 miesięcy od dnia jej wydania; 
2) ostatniego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym upłynął termin, o którym 
mowa w ust. 8, jeżeli zgodnie z tym przepisem 
wnioskodawca poinformował organ podatkowy 
o istotnej zmianie okoliczności; 
3) z dniem, w którym podatnik, którego dotyczy 
ta opinia, przestał spełniać warunki określone w 
art. 21 ust. 3-3c lub art. 22 ust. 4-6, albo warunki 
zastosowania umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, jeżeli wnioskodawca nie 
poinformował o tym organu podatkowego 
zgodnie z ust. 8. 

Zmiana porządkująca. 

42. art. 26b ust. 8 ustawy CIT 
W przypadku istotnej zmiany okoliczności 
faktycznych, które mogą mieć wpływ na 
spełnienie warunków korzystania ze 
zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 
lub art. 22 ust. 4, wnioskodawca, w terminie 
14 dni od dnia, w którym dowiedział się lub 
przy zachowaniu należytej staranności 
powinien się dowiedzieć, że doszło do tej 

art. 26b ust. 8 ustawy CIT 
W przypadku istotnej zmiany okoliczności 
faktycznych, które mogą mieć wpływ na 
spełnienie warunków korzystania ze zwolnienia, 
o którym mowa w art. 21 ust. 3 lub art. 22 ust. 4, 
albo warunków zastosowania umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, wnioskodawca, w 
terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się 
lub przy zachowaniu należytej staranności 

Zmiana porządkująca. 
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zmiany, informuje o tym organ podatkowy. 
Wnioskodawca, o którym mowa w art. 28b 
ust. 2 pkt 1, jednocześnie informuje płatnika 
o istotnej zmianie okoliczności, o których 
mowa w zdaniu pierwszym. 

powinien się dowiedzieć, że doszło do tej 
zmiany, informuje o tym organ podatkowy. 
Wnioskodawca, o którym mowa w art. 28b ust. 2 
pkt 1, jednocześnie informuje płatnika o istotnej 
zmianie okoliczności, o których mowa w zdaniu 
pierwszym. 

43. art. 56d § 1 Kodeksu karnego skarbowego  
Kto podaje nieprawdę lub zataja prawdę 
składając: 
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 41 
ust. 15, 21 lub 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
lub w art. 26 ust. 1ab, 7a lub 7g ustawy z dnia 
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych, 
2) oświadczenie co do zgodności z prawdą 
faktów przedstawionych we wniosku o zwrot 
podatku, o którym mowa w rozdziale 7b 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych lub w 
rozdziale 6a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych lub 
we wniosku o wydanie opinii o stosowaniu 
zwolnienia, o którym mowa w art. 26b ust. 1 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych, oraz co do 
zgodności z oryginałem dokumentacji 
załączonej do tych wniosków, podlega karze 
grzywny do 720 stawek dziennych albo karze 
pozbawienia wolności, albo obu tym karom 
łącznie. 

art. 56d § 1 Kodeksu karnego skarbowego 
Kto podaje nieprawdę lub zataja prawdę 
składając: 
1) oświadczenie lub informacja, o których mowa 
w art. 41 ust. 4da, 15, 21 lub 25 ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych lub w art. 26 ust. 1ab, 2ca, 7a lub 7g 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych, 
2) oświadczenie co do zgodności z prawdą 
faktów przedstawionych we wniosku o zwrot 
podatku, o którym mowa w rozdziale 7b ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych lub w rozdziale 6a ustawy z 
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych lub we wniosku o wydanie 
opinii o stosowaniu preferencji, o którym mowa 
w art. 41d ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych lub w 
art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych, oraz 
co do zgodności z oryginałem dokumentacji 
załączonej do tych wniosków podlega karze 
grzywny do 720 stawek dziennych. 

Planowana zmiana przewiduje ograniczenie kary za 
niedopełnienie obowiązków w zakresie składania 
oświadczeń na potrzeby WHT jedynie do kary grzywny, a 
tym samym wyłącza z zakresu kary pozbawienie wolności. 
 
 

 


