
Projekt z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o wymianie 

informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
1), 2)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1018, 1309, 1358, 1394 i 1495) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 3: 

a) w ust. 1 po wyrazach „ich osiągania” dodaje się wyrazy „(nieograniczony 

obowiązek podatkowy)”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, 

które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek 

podatkowy).”; 

2) w art. 11j ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz krajów i terytoriów, stosujących szkodliwą konkurencję 

podatkową, uwzględniając: 

1) kraje i terytoria wskazane w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy 

do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej; 

2) treść ustaleń w tym zakresie podjętych przez Organizację Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju; 

3) istnienie podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych między 

Rzecząpospolitą Polską a danym krajem lub terytorium; 

                                                 

1)
 Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 

(UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich 

(Dz. Urz. UE L 144 z 7.06.2017, str. 1) oraz dyrektywę Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. 

zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w 

dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (Dz. Urz. 

UE L 139 z 5.06.2018, str. 1). 
2)

 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 
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4) rzeczywiste cechy systemu podatkowego danego kraju lub terytorium mogące 

doprowadzić do stosowania szkodliwej konkurencji podatkowej; 

5) rzetelność, kompletność i czytelność przekazywanych informacji podatkowych; 

6) terminowość realizowania obowiązku wymiany informacji podatkowych.”; 

3) w art. 15cb dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli: 

1) uznanie za koszt uzyskania przychodów kwoty określonej w ust. 1 było 

wyłącznym lub głównym celem dokonania przez podatnika lub podmioty z nim 

powiązane, czynności prawnej albo wielu powiązanych czynności prawnych; 

2) czynności prawnej albo wielu powiązanych czynności prawnych dokonano bez 

uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku gdy korzyść 

uzyskana w roku podatkowym lub w latach następnych wynika z podwyższenia 

kosztów uzyskania przychodów dla celów rozliczenia podatku dochodowego.”; 

4) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: 

„Rozdział 3a 

Skutki wystąpienia rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych 

Art. 16n. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 

1)  hybrydowym instrumencie finansowym – oznacza to instrument finansowy, który 

w państwie płatnika jest inaczej kwalifikowany dla celów podatkowych niż w 

państwie odbiorcy; 

2) hybrydowym podmiocie – oznacza to podmiot, który dla celów podatkowych 

jednego państwa jest traktowany jako podmiot nietransparentny, a dla celów 

podatkowych innego państwa jest traktowany jako podmiot transparentny; 

3) hybrydowej transakcji – oznacza to uzgodnienie w sprawie przeniesienia 

instrumentu finansowego, w przypadku gdy ten sam dochód (przychód) bazowy z 

tego instrumentu jest traktowany dla celów podatkowych jako dochód (przychód) 

uzyskany przez więcej niż jedną stronę takiego uzgodnienia; 

4) instrumencie finansowym – oznacza to instrument stanowiący podstawę osiągania 

zysku z tytułu finansowania dłużnego lub kapitałowego, który podlega 

opodatkowaniu jako dochód z tytułu wierzytelności, udziału w zyskach lub 

pochodnych instrumentów finansowych, na podstawie przepisów państwa odbiorcy  

lub państwa płatnika; 
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5) odliczeniu bez opodatkowania – oznacza to uwzględnienie w państwie płatnika w 

kosztach uzyskania przychodów lub odliczenie od dochodu (przychodu), podstawy 

opodatkowania lub podatku, wartości świadczenia lub hipotetycznego świadczenia 

pomiędzy podmiotem nietransparentnym a jego placówką lub pomiędzy dwoma 

placówkami, które nie powodują powstania dochodu (przychodu) w państwie 

odbiorcy; 

6) państwie inwestora – oznacza to państwo inne niż państwo płatnika, które 

przyznaje prawo do odliczenia świadczenia, kosztu lub straty skutkującego 

podwójnym odliczeniem; 

7) państwie odbiorcy – oznacza to państwo, w którym zgodnie z prawem innego 

państwa świadczenie lub hipotetyczne świadczenie skutkujące odliczeniem bez 

opodatkowania jest uznawane za otrzymane; 

8) państwie płatnika – oznacza to państwo, w którym: 

a) świadczenie ma źródło lub zostały poniesione koszty lub straty– w przypadku 

podwójnego odliczenia, 

b) hybrydowy podmiot lub placówka mają siedzibę lub są położone – w 

przypadku świadczenia dokonanego przez hybrydowy podmiot lub placówkę, 

które skutkuje podwójnym odliczeniem, 

c) przyjmuje się zgodnie z prawem tego państwa, że świadczenie lub 

hipotetyczne świadczenie zostało dokonane – w przypadku odliczenia bez 

opodatkowania; 

9) placówce – oznacza to: 

a) prowadzenie przez podmiot nietransparentny mający siedzibę w jednym 

państwie działalności w drugim państwie, w tym poprzez zagraniczny zakład, 

b) podmiot transparentny mający siedzibę w jednym państwie, w zyskach 

którego uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio podmiot nietransparentny 

będący rezydentem innego państwa; 

10) podmiocie – oznacza to osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej lub placówkę; 

11) podmiocie nietransparentnym – oznacza to podmiot będący podatnikiem podatku 

dochodowego, a także zagraniczny zakład takiego podatnika; 
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12) podmiocie transparentnym – oznacza to podmiot niebędący podatnikiem podatku 

dochodowego na podstawie prawa państwa, a także położoną w innym państwie 

placówkę niebędącą zagranicznym zakładem; 

13) podmiotach powiązanych – oznacza to podmioty powiązane, o których mowa w 

art. 11a ust. 1 pkt 4 i ust. 4, a także:  

a) podmiot i jego placówkę,  

b) placówki tego samego podmiotu nietransparentnego,  

c) podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej obowiązanej na podstawie 

przepisów o rachunkowości do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego; 

14) podwójnym odliczeniu – oznacza to uwzględnienie w kosztach uzyskania 

przychodów lub odliczenie od przychodu, dochodu, podstawy opodatkowania lub 

podatku, wartości tych samych świadczeń, kosztów lub strat w państwie płatnika i 

w państwie inwestora; 

15)  rezydencie – oznacza to podmiot mający nieograniczony obowiązek podatkowy w 

państwie; 

16) rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych – oznacza to sytuację, w której 

ze względu na hybrydowy podmiot, hybrydowy instrument finansowy lub 

hybrydową transakcję dochodzi do podwójnego odliczenia albo odliczenia bez 

opodatkowania; 

17) rynkowej hybrydowej transakcji – oznacza to hybrydową transakcję, której 

dokonuje uczestnik rynku w ramach zwykłej działalności, a nie w ramach 

uzgodnienia strukturalnego; 

18) uczestniku rynku – oznacza to podmiot prowadzący na własny rachunek w celu 

osiągnięcia zysku działalność polegającą na regularnym zakupie i sprzedaży 

instrumentów finansowych głównie na rzecz podmiotów niepowiązanych; 

19) uzgodnieniu strukturalnym – oznacza to uzgodnienie wykorzystujące rozbieżność 

w kwalifikacji struktur hybrydowych, w przypadku gdy rozbieżność ta została 

uwzględniona w warunkach uzgodnienia, lub uzgodnienie, którego celem było 

wytworzenie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, chyba że nie 

można było rozsądnie oczekiwać, że podatnik lub podmiot powiązany byli 

świadomi rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych i podatnik lub 
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podmiot powiązany nie osiągnęli korzyści podatkowych wynikających z tych 

rozbieżności. 

2. W celu ustalenia podmiotów powiązanych, przez znaczący wpływ, o którym 

mowa w art. 11a ust. 1 pkt 4, rozumie się znaczący wpływ, o którym mowa w art. 11a 

ust. 2, przy czym wielkość udziału w kapitale, lub prawach głosu w organach 

kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub udziału lub prawach do udziału w 

zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów 

inwestycyjnych posiadanych bezpośrednio lub pośrednio wynosi, w przypadkach o 

których mowa w art. 16p ust. 3 pkt 2-5, art. 16o i art. 16s, co najmniej 50%. 

3. W przypadku osób, którym wspólnie przysługują w podmiocie prawa głosu lub 

udział w kapitale, przy ustalaniu udziału w prawach głosu i udziału w kapitale 

podmiotu, osobom tym sumuje się odpowiednio prawa głosu i udział w kapitale 

przysługujące łącznie tym osobom. Przez osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym 

rozumie się podmioty i osoby fizyczne.  

4. Przy określaniu wielkości pośredniego posiadania: 

1) udziałów w kapitale lub  

2) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub  

3) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym 

jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych 

– przepisy art. 11a ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Świadczenie lub hipotetyczne świadczenie nie powoduje powstania dochodu 

(przychodu) w państwie odbiorcy zgodnie z ust. 1 pkt 5 w przypadku, gdy na podstawie 

przepisów państwa odbiorcy świadczenia te: 

1) nie są uwzględniane w przychodach (dochodach) przy określaniu dochodu tego 

podmiotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w państwie 

odbiorcy lub  

2) są objęte ulgą podatkową w państwie odbiorcy wyłącznie ze względu na 

charakterystykę tych świadczeń polegającą na zwolnieniu z podatku, obniżeniu 

stawki podatkowej, zwrocie podatku lub kredycie podatkowym innym niż kredyt 

podatkowy z tytułu podatków pobieranych u źródła. 

Art. 16o. 1. Podatnikowi nie przysługuje prawo do uwzględnienia w kosztach 

uzyskania przychodów kosztów podlegających podwójnemu odliczeniu w przypadku, 

gdy Rzeczpospolita Polska jest państwem: 
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1) inwestora; 

2) płatnika, jeżeli prawo do ich odliczenia nie zostało wyłączone w państwie 

inwestora. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli podwójne odliczenie zostało dokonane przez 

podmioty powiązane lub w ramach uzgodnienia strukturalnego.  

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podwójnemu odliczeniu odpowiada 

podwójnie wykazany w bieżącym lub przyszłym okresie rozliczeniowym dochód 

(przychód) w państwie inwestora i państwie płatnika.  

Art. 16p. 1. Podatnikowi nie przysługuje prawo do uwzględnienia w kosztach 

uzyskania przychodów kosztów podlegających odliczeniu bez opodatkowania z 

przyczyn określonych w ust. 3, w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest państwem 

płatnika. 

2. Przepisów art. 12 ust. 4 pkt 2, 3c, 3e, 3f, 4, 4a, 6a, 11, 12, 21 nie stosuje się do 

wpłat, zarachowanych należności oraz innych świadczeń określonych w tych 

przepisach, uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2, jeżeli 

takie wpłaty, należności oraz inne świadczenia podlegały odliczeniu bez opodatkowania 

z przyczyn określonych w ust. 3, a państwo płatnika inne niż Rzeczpospolita Polska 

przyznało prawo do ich odliczenia. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku wystąpienia jednego z następujących 

przypadków:  

1) świadczenie z tytułu hybrydowego instrumentu finansowego skutkujące 

odliczeniem bez opodatkowania ze względu na różnice w charakterystyce tego 

instrumentu lub świadczenia nie powoduje powstania przychodu (dochodu) w 

państwie odbiorcy w rozsądnym terminie, przy czym uznaje się, że świadczenie 

powoduje powstanie przychodu (dochodu) w rozsądnym terminie, jeżeli:  

– przychód ten powstanie w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy licząc od 

końca roku podatkowego płatnika, w którym zostało dokonane świadczenie, 

lub 

– można zasadnie oczekiwać, że przychód ten powstanie w innym terminie, który 

miałby zastosowanie w przypadku, gdyby świadczenie zostało wykonane 

zgodnie z warunkami rynkowymi pomiędzy podmiotami niepowiązanymi; 

2) świadczenie dokonane na rzecz hybrydowego podmiotu skutkuje odliczeniem bez 

opodatkowania ze względu na występujące różnice w podatkowym przypisaniu tej 
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płatności na podstawie przepisów podatkowych państwa siedziby lub 

zarejestrowania tego hybrydowego podmiotu i innych osób lub podmiotów 

posiadających udział w tym podmiocie hybrydowym; 

3) świadczenie dokonane na rzecz podmiotu nietransparentnego posiadającego 

placówkę skutkuje odliczeniem bez opodatkowania ze względu na występujące 

różnice w podatkowym przypisaniu tego świadczenia pomiędzy tym podmiotem a 

placówką albo pomiędzy co najmniej dwiema placówkami tego podmiotu na 

podstawie przepisów państw, w których podmiot posiadający placówkę prowadzi 

działalność; 

4) świadczenia dokonano na rzecz placówki, która na podstawie uzgodnienia jest 

traktowana jako zagraniczny zakład w państwie siedziby podmiotu posiadającego 

ten zakład i nie jest traktowana jako zagraniczny zakład w państwie położenia tej 

placówki; 

5) świadczenie dokonane przez hybrydowy podmiot skutkuje odliczeniem bez 

opodatkowania ze względu na pominięcie świadczenia na podstawie prawa 

państwa odbiorcy; 

6) hipotetyczne świadczenie pomiędzy podmiotem nietransparentnym a jego 

zagranicznym zakładem lub pomiędzy zagranicznymi zakładami tego samego 

podmiotu nietransparentnego skutkuje odliczeniem bez opodatkowania ze względu 

na pominięcie świadczenia na podstawie przepisów państwa odbiorcy. 

4. Przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli odliczenie bez opodatkowania zostało dokonane 

przez podmioty powiązane lub w ramach uzgodnienia strukturalnego.  

5. Przez świadczenie, o którym mowa w ust. 3, rozumie się jakikolwiek tytuł 

dający podstawę do ujęcia danej wartości w kosztach uzyskania przychodów, w tym 

odpis amortyzacyjny. 

6. Przepisów ust. 3 pkt 5 i 6 nie stosuje się, jeżeli odliczenie odpowiada dochodowi 

(przychodowi) wykazanemu w państwie płatnika.  

Art. 16r. Przepisów art. 16o i art. 16p nie stosuje się: 

1) jeżeli wskazana w nich rozbieżność nie wynika z rozbieżności w kwalifikowaniu 

struktur hybrydowych; 

2) do świadczenia stanowiącego dochód (przychód) bazowy z przeniesionego 

instrumentu finansowego w przypadku, gdy jest dokonywane przez uczestnika 

rynku w ramach rynkowej hybrydowej transakcji i pod warunkiem, że zgodnie z 
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przepisami podatkowymi podmiot otrzymujący należności związane z 

przeniesionym instrumentem finansowym jest obowiązany zaliczyć te należności 

do swoich dochodów (przychodów).  

Art. 16s. Przepisy art. 16o i art. 16p ust. 1 stosuje się odpowiednio do kosztów, 

które bezpośrednio lub pośrednio służą finansowaniu wydatków powodujących 

powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub 

serię transakcji zawartych między podmiotami powiązanymi lub w ramach uzgodnienia 

strukturalnego, z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z państw uczestniczących w tej 

transakcji lub serii transakcji zastosuje równoważne dostosowanie w odniesieniu do 

takiej rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych. 

Art. 16t. 1. Podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, nie przysługuje prawo do 

uwzględnienia kosztów w kosztach uzyskania przychodów lub do pomniejszenia 

dochodów o straty, jeżeli te koszty lub straty: 

1) podlegają odliczeniu w co najmniej dwóch państwach, w których ten podatnik dla 

celów podatkowych jest traktowany jako rezydent tych państw; 

2) nie odpowiadają podwójnie wykazanemu dochodowi (przychodowi).  

2. W przypadku gdy podatnik jest uznawany za rezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej i co najmniej jednego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli podatnik nie został uznany za rezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania.  

Art. 16u. W przypadku hybrydowej transakcji skutkującej uzyskaniem przez 

więcej niż jeden podmiot ulgi podatkowej dotyczącej podatku pobieranego u źródła od 

świadczeń z tytułu przeniesionego instrumentu finansowego, podatnik, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1, jest uprawniony do skorzystania z ulgi podatkowej proporcjonalnie do 

dochodu podlegającego opodatkowaniu związanego z takim świadczeniem.  

Art. 16v. W przypadku gdy rozbieżność hybrydowa obejmuje placówkę będącą 

zagranicznym zakładem z punktu widzenia państwa podatnika, o którym mowa w art. 3 

ust. 1, nieuznawaną za zagraniczny zakład w państwie położenia placówki, oraz której 

przychód nie podlega opodatkowaniu w państwie podatnika, do przychodów podatnika 

zalicza się przychody, które byłyby przypisane do placówki, gdyby była traktowana jak 

zagraniczny stały zakład przez państwo członkowskiego jej położenia uzyskane w 

innym państwie członkowskim poprzez placówkę będącą zagranicznym zakładem 
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podatnika. Przepis nie ma zastosowania, jeżeli brak opodatkowania w państwie 

podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynika z ratyfikowanej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania zawartej między tym państwem a państwem trzecim.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi 

państwami (Dz. U. z 2019 r. poz. 648, 694 i 730) po dziale V dodaje się dział Va w 

brzmieniu: 

„DZIAŁ VA 

Automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych transgranicznych  

Art. 88a. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o: 

1) korzystającym – rozumie się przez to korzystającego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 

3 ustawy – Ordynacja podatkowa; 

2) NSP – rozumie się przez to NSP, o którym mowa w art. 86a § 1 pkt 5 ustawy – 

Ordynacja podatkowa; 

3) NZSPT – rozumie się przez to NZSPT, o którym mowa w art. 86a § 1 pkt 5a 

ustawy – Ordynacja podatkowa; 

4) ogólnej cesze rozpoznawczej – rozumie się przez to ogólną cechę rozpoznawczą, o 

której mowa w art. 86a § 1 pkt 6 lit. a-h ustawy – Ordynacja podatkowa; 

5) podmiocie powiązanym – rozumie się przez to podmiot powiązany, o którym 

mowa w art. 86a § 1 pkt 7 i § 7 ustawy – Ordynacja podatkowa; 

6) promotorze – rozumie się przez to promotora w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 8 

ustawy – Ordynacja podatkowa;  

7) schemacie podatkowym transgranicznym – rozumie się przez to schemat 

podatkowy transgraniczny w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 ustawy – Ordynacja 

podatkowa; 

8) szczególnej cesze rozpoznawczej – rozumie się przez to szczególną cechę 

rozpoznawczą w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 13 ustawy – Ordynacja podatkowa; 

9) wdrażaniu – rozumie się przez to wdrażanie w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 17 

ustawy – Ordynacja podatkowa; 

10) wspomagającym – rozumie się przez to wspomagającego w rozumieniu art. 86a § 1 

pkt 18 ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Art. 88b. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje właściwym 

organom państwa członkowskiego, w drodze automatycznej wymiany, informacje o 

schematach podatkowych transgranicznych. 
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2. Informacje o schematach podatkowych transgranicznych zawierają następujące 

dane, w tym przekazane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez promotorów, 

korzystających i wspomagających:  

1) NSP; 

2) NZSPT; 

3) dane identyfikujące promotorów lub wspomagających i korzystających, którym 

udostępniono schemat podatkowy transgraniczny oraz osób lub jednostek 

organizacyjnych będących podmiotami powiązanymi z korzystającym, w tym 

informacje dotyczące firmy lub w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko oraz 

datę i miejsce urodzenia, adres siedziby lub zarządu albo miejsca zamieszkania, 

państwo lub państwa rezydencji oraz identyfikator podatkowy lub inny numer 

identyfikacyjny, jeżeli identyfikator podatkowy nie został nadany; 

4) informacje o ogólnych cechach rozpoznawczych i informacje o szczególnych 

cechach rozpoznawczych;  

5) streszczenie opisu schematu podatkowego transgranicznego, nazwę schematu, 

jeżeli ją nadano, opis działalności gospodarczej, do której ma zastosowanie 

schemat podatkowy transgraniczny, bez ujawniania danych objętych tajemnicą 

handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego; 

6) wskazanie dnia, w którym została dokonana lub zostanie dokonana pierwsza 

czynność służąca wdrożeniu schematu podatkowego transgranicznego; 

7) wskazanie przepisów prawa podatkowego znajdujących zastosowanie w schemacie 

podatkowym transgranicznym;  

8) wartość, o której mowa w art. 86f § 1 pkt 5 ustawy – Ordynacja podatkowa; 

9) wskazanie państwa członkowskiego korzystającego lub korzystających lub 

pozostałych państw członkowskich, których może dotyczyć schemat podatkowy 

transgraniczny; 

10) dane identyfikacyjne innych osób lub podmiotów, na które może mieć wpływ 

schemat podatkowy transgraniczny, w tym informacje dotyczące firmy lub w 

przypadku osób fizycznych imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia, adres 

siedziby lub zarządu albo miejsca zamieszkania, państwo lub państwa rezydencji 

oraz identyfikator podatkowy lub inny numer identyfikacyjny, jeżeli identyfikator 

podatkowy nie został nadany.  
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3. Streszczenie opisu schematu podatkowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie 

zawiera danych, których ujawnienie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w terminie jednego 

miesiąca od końca kwartału, w którym Szef Krajowej Administracji Skarbowej otrzymał 

te informacje. 

5. Do automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych 

transgranicznych przepis art. 8 stosuje się odpowiednio. 

Art. 88c. Automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych 

transgranicznych odbywa się za pomocą standardowego formularza, o którym mowa w 

art. 20 ust. 5 lit. b dyrektywy 2011/16/UE, zgodnie z mającymi zastosowanie 

ustaleniami praktycznymi przyjętymi na podstawie art. 21 tej dyrektywy. 

Art. 88d. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje Komisji Europejskiej 

roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji o schematach 

podatkowych transgranicznych, w tym jej praktyczne wyniki, opracowane w formie i 

przekazane na zasadach określonych przez Komisję Europejską w drodze aktów 

wykonawczych, przyjętych na podstawie procedury, o której mowa w art. 26 ust. 2 

dyrektywy 2011/16/UE.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, 1358, 1394 i 1495)  w art. 23v ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz krajów i terytoriów, stosujących szkodliwą konkurencję 

podatkową, uwzględniając: 

1) kraje i terytoria wskazane w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy 

do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej; 

2) treść ustaleń w tym zakresie podjętych przez Organizację Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju; 

3) istnienie podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych między 

Rzecząpospolitą Polską a danym krajem lub terytorium; 

4) rzeczywiste cechy systemu podatkowego danego kraju lub terytorium mogące 

doprowadzić do stosowania szkodliwej konkurencji podatkowej; 

5) rzetelność, kompletność i czytelność przekazywanych informacji podatkowych; 

6) terminowość realizowania obowiązku wymiany informacji podatkowych.”. 
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Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 900, z późn. zm.
3
) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 86a w § 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) NZSPT – rozumie się przez to numer zgłoszenia schematu podatkowego 

transgranicznego, nadawany w celu automatycznej wymiany informacji o 

schematach podatkowych transgranicznych;”; 

2) w art. 86b po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. W przypadku, o którym mowa w art. 86g § 2c, promotor przekazuje 

korzystającemu NSP wraz z załącznikiem zawierającym wyłącznie dane identyfikujące 

tego korzystającego.”;  

3) w art. 86d w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Przepisy art. 86b § 2a i 3 stosuje się odpowiednio.”; 

4) w art. 86f w § 1: 

a) pkt 11-13 otrzymują brzmienie: 

„11) wskazanie danych identyfikujących, o których mowa w pkt 1, znanych 

przekazującemu informację podmiotów uczestniczących, mających 

uczestniczyć w schemacie podatkowym lub na które może mieć wpływ 

schemat podatkowy, oraz państw i terytoriów, w których podmioty te 

posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd lub których schemat ten 

może dotyczyć; 

12) wskazanie danych identyfikujących, o których mowa w pkt 1, znanych 

przekazującemu informację innych podmiotów obowiązanych do przekazania 

informacji o schemacie podatkowym, jeżeli występują; 

13) adres elektroniczny, na który ma zostać doręczone potwierdzenie nadania 

NSP, o którym mowa w art. 86g § 2a, oraz inne pisma w sprawach 

uregulowanych w niniejszym rozdziale, przy czym wskazanie adresu traktuje 

się na równi z wyrażeniem zgody na ich doręczanie wyłącznie za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej;”, 

b) dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 

                                                 

3)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924 i 1018. 
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„14) wskazanie NSP nadanego przez inne państwo członkowskie w odniesieniu do 

schematu podatkowego transgranicznego – w przypadku gdy NSP został 

nadany temu schematowi przez inne państwo członkowskie.”;  

5) w art. 86g: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej nadaje  NSP, chyba że 

informacja o schemacie podatkowym zawiera NSP nadany przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej.”, 

b) po § 2 dodaje się § 2a-2c w brzmieniu: 

„§ 2a. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje potwierdzenie 

nadania NSP zawierające: NSP oraz dane wskazane w przekazanej informacji o 

schemacie podatkowym. W przypadku schematów podatkowych transgranicznych 

potwierdzenie nadania NSP zawiera również NZSPT. 

§ 2b. W przypadku gdy przekazującym informację o schemacie podatkowym 

jest osoba fizyczna potwierdzenie nadania NSP w zakresie danych identyfikujących 

przekazującego informację zawiera wyłącznie imię i nazwisko oraz identyfikator 

podatkowy tej osoby. 

§ 2c. W przypadku gdy korzystającym lub podmiotami, o których mowa w 

art. 86f § 1 pkt 1, 11 i 12, są osoby fizyczne, dane identyfikujące tego 

korzystającego i te podmioty wskazuje się wyłącznie w załącznikach do 

potwierdzenia nadania NSP, przy czym jeden załącznik zawiera dane osobowe 

dotyczące jednej osoby fizycznej.”; 

6) w art. 86h: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zwrócić się do 

przekazującego informacje na podstawie niniejszego rozdziału o ich uzupełnienie 

lub wyjaśnienie wątpliwości co do ich treści zarówno przed jak i po nadaniu NSP, 

w szczególności w celu automatycznej wymiany informacji o schematach 

podatkowych transgranicznych.”, 

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Uzupełnienie informacji o schemacie podatkowym polega na 

przekazaniu pełnego zakresu danych, o których mowa w art. 86f § 1.”; 

7) w art. 86j: 
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a) w § 4 uchyla się zdanie trzecie, 

b) w § 5 w zdaniu drugim wyrazy „zdania drugie i trzecie” zastępuje się wyrazami 

„zdanie drugie”; 

8) po art. 86l dodaje się art. 86la w brzmieniu: 

„Art. 86la. § 1. Kontrolę wypełniania obowiązków, o których mowa w art. 86l, 

przeprowadzają naczelnicy urzędów celno-skarbowych. 

§ 2. Do kontroli, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu V 

rozdziału 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.”; 

9) w art. 86m dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Do postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w § 1, 

stosuje się odpowiednio przepisy działu IV, przy czym od decyzji w sprawie nałożenia 

kary pieniężnej przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych.”; 

10) w art. 86n dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze 

rozporządzenia, upoważnić inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do 

wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o których mowa w 

niniejszym rozdziale, określając szczegółowy zakres upoważnienia oraz upoważnione 

organy, mając na względzie zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania tych 

zadań.”; 

11) w art. 86o w § 2 po wyrazach „art. 189 § 3,” dodaje się wyrazy „art. 208,”. 

Art. 5. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest 

inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r., a zakończy się po dniu 

31 grudnia 2019 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 6. 1. Promotor w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 4 

przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do 30 marca 2020 r., 

informację o schemacie podatkowym transgranicznym w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 

ustawy zmienianej w art. 4 posiadającym szczególną cechę rozpoznawczą, o której mowa w 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. a tiret drugie ustawy zmienianej w art. 4, jeżeli pierwszej czynności 

związanej z jego wdrażaniem w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 17 ustawy zmienianej w art. 4 
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dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Przepisy art. 86b § 2-8, art. 

86d § 1 i art. 86e ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się odpowiednio. 

2. Przy dokonywaniu dla potrzeb ust. 1 oceny posiadania przez schemat podatkowy 

transgraniczny w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 4 szczególnej cechy 

rozpoznawczej, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 13 lit. a tiret drugie ustawy zmienianej w art. 

4, uwzględnia się określone na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych kraje i terytoria 

stosujące szkodliwą konkurencję podatkową według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 86c § 1 albo 2 ustawy zmienianej w art. 4, 

korzystający w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 4 przekazuje Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do 31 maja 2020 r. informację o schemacie 

podatkowym transgranicznym, o którym mowa w ust. 1. Przepis art. 86c § 3 i 4, art. 86d § 1 

oraz art. 86e ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 86d § 4 ustawy zmienianej w art. 4, 

wspomagający w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 18 ustawy zmienianej w art. 4 przekazuje 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do 30 czerwca 2020 r. informację o 

schemacie podatkowym transgranicznym, o którym mowa w ust. 1. Przepis art. 86d § 3, 6 i 7 

oraz art. 86e ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 86d § 5 ustawy zmienianej w art. 4, 

wspomagający w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 18 ustawy zmienianej w art. 4 jest obowiązany 

poinformować pisemnie w terminie do 30 czerwca 2020 r. korzystającego w rozumieniu art. 

86a § 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 4 lub promotora w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 8 

ustawy zmienianej w art. 4 zlecających mu czynności, że w jego opinii uzgodnienie, którego 

dotyczy ust. 1, stanowi schemat podatkowy, o którym należy przekazać informację Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy art. 86d § 5 zdanie drugie i § 7 oraz art. 86e 

ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się, jeżeli informacja, została uprzednio przekazana 

odpowiednio Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, korzystającemu w rozumieniu art. 

86a § 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 4 lub promotorowi w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 8 tej 

ustawy. 

7. Do przekazywania informacji na podstawie niniejszego artykułu przepisy art. 86f, art. 

86g, art. 86h, art. 86i, art. 86k, art. 86n i art. 86o ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się 

odpowiednio. 
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Art. 7. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 86d § 4 ustawy zmienianej w art. 4, 

wspomagający w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 18 ustawy zmienianej w art. 4 przekazuje 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do 30 czerwca 2020 r., informację o 

schemacie podatkowym transgranicznym w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 tej ustawy, jeżeli 

pierwszej czynności związanej z wdrażaniem tego schematu podatkowego w rozumieniu art. 

86a § 1 pkt 17 ustawy zmienianej w art. 4 dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 

grudnia 2018 r. Przepis art. 86d § 3, 6 i 7 oraz art. 86e ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 86d § 5 ustawy zmienianej w art. 4, 

wspomagający w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 18 ustawy zmienianej w art. 4 jest obowiązany 

poinformować pisemnie w terminie do 30 czerwca 2020 r. korzystającego w rozumieniu art. 

86a § 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 4 lub promotora w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 8 

ustawy zmienianej w art. 4 zlecających mu czynności, że w jego opinii uzgodnienie, którego 

dotyczy ust. 1, stanowi schemat podatkowy, o którym należy przekazać informację Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy art. 86d § 5 zdanie drugie i § 7 oraz art. 86e 

ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się odpowiednio. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli informacja, została uprzednio przekazana 

odpowiednio Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, korzystającemu w rozumieniu art. 

86a § 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 4 lub promotorowi w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 8 tej 

ustawy. 

4. Do przekazywania informacji na podstawie niniejszego artykułu przepisy art. 86f, art. 

86g, art. 86h, art. 86i, art. 86k, art. 86n i art. 86o ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 8. 1. W przypadku schematów podatkowych transgranicznych w rozumieniu art. 

86a § 1 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 4, którym nadano NSP, w celu automatycznej 

wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych, Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej może nadać zaktualizowany NSP i przekazać potwierdzenie jego 

nadania. Przepisy art. 86g § 2, 2a, 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

unieważnia w drodze postanowienia, o którym mowa w art. 86i § 2 pkt 1 ustawy zmienianej 

w art. 4, dotychczasowy NSP tego schematu podatkowego. 
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Art. 9. Informacje, o których mowa w art. 88b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, 

otrzymane do dnia 30 września 2020 r., Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje w 

terminie do dnia 31 października 2020 r. 

Art. 10. 1. W latach 2020–2029 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa 

przeznaczonych na wykonywanie zadań wynikających z ustawy, o której mowa w art. 1 

wynosi 37 370 000 zł, w tym w: 

1)     2020 r. – 4 490 000 zł; 

2)     2021 r. – 3 170 000 zł; 

3)     2022 r. – 3 330 000 zł; 

4)     2023 r. – 3 430 000 zł; 

5)     2024 r. – 3 540 000 zł; 

6)     2025 r. – 3 650 000 zł; 

7)     2026 r. – 3 760 000 zł; 

8)     2027 r. – 3 880 000 zł; 

9)     2028 r. – 4 000 000 zł; 

10)   2029 r. – 4 120 000 zł. 

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia limitu wydatków, o którym 

mowa w ust. 1, na dany rok budżetowy, stosuje się mechanizm korygujący polegający na 

ograniczeniu kosztów rzeczowych ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy. 

3. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w 

ust. 2, jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

4. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym 

mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2, 

art. 3 i art. 4 pkt 8-12, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

      

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, 

            LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM 

                                 Renta Łućko 

                           Zastępca Dyrektora 

     Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów 

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


