
NOWI PODATNICY CIT

I. Spółka komandytowa, mająca zarząd lub siedzibę w Polsce, będzie podatnikiem CIT
•  Komplementariusze w praktyce powinni być jednokrotnie opodatkowani – powinni bowiem mieć 

prawo do odliczenia od ich podatku dochodowego odpowiedniej części kwoty podatku zapłaconego 
przez daną spółkę komandytową (wątpliwości odnośnie literalnego brzmienia przepisów).

•  Komandytariusze w praktyce będą podwójnie opodatkowani – ograniczone zwolnienie z podatku 
dochodowego: (i) zwolnione będzie 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza 
z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 tys. PLN uzyskanych 
w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, 
w której podatnik jest komandytariuszem, (ii) dodatkowo zastosowanie zwolnienia obarczone 
jest obowiązkiem spełnienia szeregu dodatkowych przesłanek (np. komandytariusz nie może być 
członkiem zarządu komplementariusza, posiadać bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% udziałów 
w komplementariuszu).

•  Możliwość odroczenia traktowania sp.k. jako podatnika CIT do 1 maja 2021 r. oraz przedłużenia 
obecnego roku obrotowego spółki.

II. Spółka jawna, mająca zarząd lub siedzibę w Polsce, będzie podatnikiem CIT, w przypadku w którym 
wspólnikami nie są wyłącznie osoby fi zyczne oraz tożsamość wspólników oraz inne ustawowo 
określone informacje nie zostanie ujawniona organom podatkowym

OBOWIAZKI SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWEJ 

I. Wprowadzenie defi nicji tzw. „spółki nieruchomościowej”:
Podmiot sporządzający bilans, w którym:
•  na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (obrotowy), co najmniej 50% wartości 

bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości 
położonych Polsce lub praw do takich nieruchomości oraz

• wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln PLN oraz
•  w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe (lub 

przychody ujęte w wyniku fi nansowym netto, gdy nie jest podatnikiem CIT) z tytułu najmu i innych 
podobnych umów lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa 
do nieruchomości w postaci udziałów w spółce, której co najmniej 50% wartości aktywów stanowią 
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nieruchomości lub prawa do nich oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, 
stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów 
ujętych w wyniku finansowym netto.

W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność: podmiot, w którym na pierwszy dzień roku 
podatkowego (lub na pierwszy dzień roku obrotowego, w przypadku gdy nie jest podatnikiem CIT),  
co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość 
rynkowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości oraz wartość 
rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln PLN.

II. Spółka nieruchomościowa płatnikiem podatku dochodowego od sprzedaży jej udziałów (akcji), 
opoi:
•  obowiązana jest do wpłaty na rachunek właściwego US, działając jako płatnik, 19% podatku

od dochodu z tego tytułu, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
powstał dochód, jeżeli sprzedającym jest nierezydent podatkowy oraz posiada co najmniej 
pośrednio bądź bezpośrednio 5% udziałów w spółce (w okresie 12 miesięcy przekroczenie liczone 
kumulatywnie),

•  sprzedający przed terminem płatności podatku jest zobowiązany do jego przekazania spółce 
nieruchomościowej,

•  w przypadku nieposiadania przez „spółkę nieruchomościową” informacji o kwocie transakcji, 
podatek należny ustala się w wysokości 19% wartości rynkowej zbywanych udziałów (akcji), opoi,

•  jeśli podatek nie zostanie pobrany z winy nierezydenta, to spółka nieruchomościowa wciąż
odpowie za niewpłaconą należność,

• spółka nieruchomościowa obowiązana do przekazania informacji o wpłaconym podatku.

III. Obowiązek przekazania corocznej informacji przez spółkę nieruchomościową oraz jej udziałowców 
posiadających co najmniej 5% udziałów do Szefa KAS informacji o podmiotach posiadający w niej 
min. 5% udziałów (akcji), opoi oraz o prawach i obowiązkach z tego tytułu – do końca 3. miesiąca po 
zakończeniu roku obrotowego.

IV. Publikacja w BIP danych indywidualnych spółki nieruchomościowej na podstawie złożonego 
zeznania rocznego CIT (o przychodach, kosztach, zyskach i zapłaconym podatku spółek 
nieruchomościowych – na równi z dużymi podatnikami).

V. Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego przez „spółkę nieruchomościową” 
mającą siedzibę / zarząd poza EU/EOG – za brak wypełnienia obowiązku kara do 1 mln PLN, 
ww. przedstawiciel wykonuje za tę spółkę obowiązek płatnika i odpowiada solidarnie z tą spółką 
za zobowiązanie podatkowe, które przedstawiciel podatkowy rozlicza w imieniu i na rzecz tej spółki.  

OBOWIĄZEK PUBLIKACJI INFORMACJI O STRATEGII PODATKOWEJ

I. Obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji 
o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy przez PGK oraz podatników 
o przychodach powyżej 50 mln EUR na ostatni dzień roboczy poprzedniego roku kalendarzowego 
(nieoficjalnie MF potwierdza, że pierwsza strategia będzie do przygotowania za rok 2020) do końca 
12. miesiąca następującego po roku podatkowym.

II. Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i 
rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:
•  informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 
wykonanie oraz dobrowolnych formach współpracy z organami KAS,

•  informacje odnośnie realizacji obowiązków podatkowych w Polsce wraz z informacją o liczbie 
przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych,

•  informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy 
bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

•  informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych 
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów 
powiązanych,



•  informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, 
interpretacji indywidualnej, interpretacji stawkowej, akcyzowej,

•  informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika z rajami podatkowymi –  
z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu 
produkcyjnego.

POZOSTAŁE ZMIANY

I. Przedłużenie stosowania zwolnienia z podatku od przychodów z budynków do czasu zakończenia 
obowiązywania stanu epidemii, związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21.  

II. Opodatkowane CIT przeniesienia majątku likwidacyjnego na rzecz wspólników likwidowanej 
osoby prawnej.

III. Podwyższenie limitu przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki CIT do 
równowartości 2 mln EUR (z 1,2 mln EUR).

IV. Wprowadzenie ograniczenia w rozliczaniu strat podatnika m.in. w sytuacji, w której przejął on inny 
podmiot lub nabył przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowaną część, co skutkuje (i) zmianą (w tym 
częściową) przedmiotu pierwotnie prowadzonej działalności, (ii) nabyciem co najmniej 25% udziałów 
podatnika przez podmioty, które na koniec roku poniesienia straty nie posiadały takich praw.

V. Zastosowanie będzie miało ograniczenie możliwości podwyższania i obniżania stawek 
amortyzacyjnych dla środków trwałych wykorzystywanych w działalności zwolnionej  
z opodatkowania – w okresie korzystania ze zwolnienia oraz doprecyzowanie definicji używanego 
środka trwałego.

VI. Zmiany w zakresie cen transferowych w zakresie dot. rajów podatkowych: (i) 100 tys. PLN – jako 
próg dokumentacyjny dla transakcji kontrolowanych i niekontrolowanych z rajami podatkowymi,  
(ii) możliwość szacowania transakcji innych niż kontrolowane z podmiotem z raju podatkowego, jeżeli 
beneficial owner ma miejsce siedziby / zarządu w raju podatkowym, (iii) obowiązek dokumentowania 
transakcji ze spółkami z rajów podatkowych (domniemanie, że spółka ma siedzibę w raju, w 
sytuacji gdy beneficial owner ma siedzibę lub zarząd w tych krajach), (iv) zwiększenie obowiązków 
dokumentacyjnych dla transakcji z rajami poprzez uwzględnienie uzasadnienia gospodarczego oraz 
przedstawienia opisu testu korzyści. 

Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma charakter ogólny.
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