
1/2ul. Świętokrzyska 12   00-916 Warszawa
tel.: +48 22 694 55 55 • fax: +48 22 694 36 84 • e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW 

Warszawa, 28 czerwca 2022 roku

Sprawa: Pismo w sprawie przekazania 
projektu ustawy do konsultacji 
publicznych

Znak sprawy: DD6.8200.3.2022

Kontakt: Kancelaria MF
tel. +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie 
UD404).

Celem projektowanych rozwiązań jest udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania 
dochodów osób prawnych1 (oraz na zasadzie analogicznego odwzorowania, także niektórych 
przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych2 i zryczałtowanym podatku 
dochodowym3), a także przepisów niektórych innych ustaw4 w sposób, który uczyni je 
prostymi, przejrzystymi i jednocześnie bardziej efektywnymi z punktu widzenia ich stosowania 
i celu jakiemu mają służyć. 

Projekt ustawy przewiduje m.in.:

 odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (2022 r.) z 
jednoczesną modyfikacją obecnej konstrukcji podatku, 

 uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”,
 zmianę przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC),
 zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych 

dochodów,
 zmianę przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT),
 zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,

1 Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.).
2 Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.).
3 Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.).
4 - Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598),
- Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1285, z późn. zm.),
- Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105, 2349, 2427 i 2469), 
- Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. poz. 1265).
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 złagodzenie warunków skorzystania ze zwolnienia przez polską spółkę holdingową,
 doprecyzowanie przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów 

spółek,

Ewentualne uwagi proszę zgłaszać w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Wyznaczenie wskazanego terminu pozwoli na przeanalizowanie zgłoszonych uwag i ich dalsze 
uzgadnianie. Dodatkowo wyjaśniam, że projektowana ustawa ma wejść w życie z początkiem 
przyszłego roku. Pragniemy zatem tak przeprowadzić proces legislacyjny, aby zapewnić 
podmiotom, które mają stosować zmieniane w projekcie przepisy, odpowiednie vacatio legis.

Uprzejmie informuję, że projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji jest dostępny 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w 
serwisie Rządowy Proces Legislacyjny

Podstawa prawna
§ 36 i § 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady 
Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).

Załącznik
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Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Artur Soboń
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