PROJEKT
USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Ustawa
z dnia ………………. 2007 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W ustawie z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
wprowadza si nast puj ce zmiany:
I.

w art. 1a:

1) w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podatkow
grup
kapita ow
mog
tworzy
wy cznie spó ki z ograniczon
odpowiedzialno ci lub spó ki akcyjne, maj ce siedzib na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, je eli:
a) sprawozdania finansowe wszystkich spó ek tworz cych podatkow grup kapita ow
podlegaj badaniu przez uprawniony podmiot,
b) jedna ze spó ek, zwana dalej "spó
dominuj
" dysponuje wi kszo ci g osów
na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, pozosta ych spó ek,
zwanych dalej” spó kami zale nymi”,
c) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych
dochód bud etu pa stwa”.
b) w pkt 2) wyrazy „3 lat” zast puj si wyrazami „5 lat”
c) w pkt 3):
- uchyla si lit. b)
- dodaje si lit c) w brzmieniu:
„c) w spó kach zale nych rok podatkowy jest zgodny z rokiem podatkowym spó ki dominuj cej”
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d) uchyla si pkt 4)
2) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Warunek okre lony w ust. 2 pkt 1 lit. c) uwa a si za spe niony równie wtedy, gdy spó ka
po przyst pieniu do podatkowej grupy kapita owej dokona korekty deklaracji podatkowej i
ureguluje t zaleg
wraz z nale nymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia z enia korekty
deklaracji albo w terminie 14 dni od dnia dor czenia decyzji organu pierwszej instancji,
okre laj cej wysoko zobowi zania, ureguluje t zaleg
wraz z nale nymi odsetkami lub
po z eniu przez spó
wniosku o wtrzymanie wykonania decyzji w ciwy organ wyda
postanowienie wstrzymuj ce jej wykonanie lub ustanowione zostanie zabezpieczenie”.

3) w ust. 3 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) wskazanie spó ki reprezentuj cej podatkow grup kapita ow w zakresie obowi zków
wynikaj cych z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej zwanej dalej spó
reprezentuj
”

4) dodaje si ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przez spó
zale
w rozumieniu ust. 2 pkt 1 lit. b) uwa a si równie spó , w której
spó ka zale na od spó ki dominuj cej dysponuje wi kszo ci g osów na zgromadzeniu
wspólników albo na walnym zgromadzeniu tej spó ki (zale no po rednia). Podatkow grup
kapita ow mog równie tworzy spó ki, które s zale ne w kolejnych stopniach bezpo rednio
lub po rednio od innych spó ek zale nych.
5) w ust. 4 wyrazy „3 miesi ce” zast puje si wyrazami „1 miesi c”

6) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6.Po rejestracji umowy mo e by ona rozszerzona na inne spó ki lub mo e obejmowa
mniejsz liczb spó ek zale nych. Zmiana umowy podlega zg oszeniu przez spó
reprezentuj
do w ciwego wed ug jej siedziby naczelnika urz du skarbowego. Naczelnik
urz du skarbowego, w drodze decyzji, zmienia dane dotycz ce umowy. Rozszerzenie umowy
o inne spó ki lub obj cie umow mniejszej liczby spó ek zale nych nie powoduje zmiany roku
podatkowego podatkowej grupy kapita owej”.
7) po ust. 6 dodaje si ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Wyj cie z grupy przez spó
kapita owej”.

zale

nie powoduje rozwi zania podatkowej grupy

8) uchyla si ust. 12
II.

dodaje si art. 1b w brzmieniu:

„Art. 1b. 1. Podatkow grup kapita ow mog tworzy równie grupy co najmniej dwóch
spó ek prawa handlowego maj cych osobowo
prawn , które pozostaj w zwi zkach
kapita owych ze spó , który dysponuje bezpo rednio lub po rednio wi kszo ci g osów na
zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu tych spó ek.
2. Przepisy art.1a stosuje si odpowiednio do podatkowej grupy kapita owej, o której mowa
w ust.1.
2

3. Spó ki tworz ce podatkow grup kapita ow o której mowa w ust. 1, w umowie, o której
mowa w art. 1a. ust. 2 pkt 2, wskazuj jedn ze spó ek, która w rozumieniu przepisów art. 1a.,
jest spó
reprezentuj
oraz jedn ze spó ek,, która pe ni funkcj „spó ki dominuj cej” w
rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt. 3 lit. c)

III.

w art. 4a:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sk adnikach maj tkowych - oznacza to rzeczy i prawa maj tkowe, pomniejszone o przej te
ugi funkcjonalnie zwi zane z przej
dzia alno ci gospodarcz ”.
2) dodaje si pkt 13 w brzmieniu:
„13. wydatkach na nabycie lub obj cie udzia ów albo akcji w spó ce – oznacza to:
a) wydatki bezpo rednio s
ce nabyciu lub obj ciu udzia ów lub akcji w spó ce posiadaj cej
osobowo
prawn , takie jak cen zap acon za udzia y lub akcje, op at notarialn ,
op aty s dowe, prowizje biura maklerskiego; kosztów zwi zanych z zaci gni tymi
kredytami lub po yczkami na zakup udzia ów lub akcji nie uwa a si za wydatki
bezpo rednio s
ce nabyciu lub obj ciu udzia ów lub akcji,
b) kwoty o które podwy szony zosta kapita zak adowy spó ki, je eli w nast pstwie
podwy szenia tego kapita u z zysku spó ki lub z jej kapita ów, wspólnicy uzyskali dochód z
udzia u w zyskach osoby prawnej”.
IV.

w art. 7a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Straty, o której mowa w ust. 1, poniesionej przez podatkow grup kapita ow nie pokrywa
si z dochodu poszczególnych spó ek po utracie statusu podatkowej grupy kapita owej, z
przyczyn okre lonych w art. 1a ust. 10”.
V.

w art. 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochodem (przychodem) z udzia u w zyskach osób prawnych, z zastrze eniem art. 12 ust.
1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udzia u (akcji), w tym tak e:
1)dochód z umorzenia udzia ów (akcji),
2)dochód uzyskany z odp atnego zbycia udzia ów (akcji) na rzecz spó ki, w celu umorzenia
tych udzia ów (akcji),
3)warto maj tku otrzymanego w zwi zku z likwidacj osoby prawnej,
4) dochód przeznaczony na podwy szenie kapita u zak adowego, a w spó dzielniach - dochód
przeznaczony na podwy szenie funduszu udzia owego,
4a) dochód stanowi cy równowarto
kwot przekazanych na kapita zak adowy (fundusz
udzia owy) z innych kapita ów (funduszy) osoby prawnej, z wyj tkiem kwot pochodz cych
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z kapita ów (funduszy) tej osoby prawnej, o ile kapita y te zosta y utworzone przez osob
prawn w zwi zku z wp atami, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11,
5)w przypadku po czenia lub podzia u spó ek - dop aty w gotówce otrzymane przez
udzia owców (akcjonariuszy) spó ki przejmowanej, spó ek czonych lub dzielonych,
6)w przypadku podzia u spó ek, je eli maj tek przejmowany na skutek podzia u, a przy
podziale przez wydzielenie maj tek przejmowany na skutek podzia u lub maj tek
pozostaj cy w spó ce, nie stanowi zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa - ustalona na
dzie podzia u nadwy ka nominalnej warto ci udzia ów (akcji) przydzielonych w spó ce
przejmuj cej lub nowo zawi zanej nad kosztami nabycia lub obj cia udzia ów (akcji) w
spó ce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; je eli
podzia spó ki nast puje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest warto
lub kwota wydatków poniesionych przez udzia owca (akcjonariusza) na obj cie lub
nabycie udzia ów (akcji) w spó ce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje
u tego udzia owca warto nominalna unicestwianych udzia ów (akcji) w spó ce dzielonej
do warto ci nominalnej udzia ów (akcji) przed podzia em,
7) zap ata, o której mowa w art. 12 ust. 4d,
8) odsetki wyp acane w zwi zku z po yczk , je eli umowa o jej udzieleniu uzale nia wyp at
odsetek lub wielko tych odsetek od zysków po yczkobiorcy”.
b) dodaje si ust. 1c w brzmieniu:
„1c. Przy ustaleniu dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 uzyskane wynagrodzenie w
zwi zku ze zwrotem udzia ów lub wk adów w spó dzielni, umorzeniem udzia ów lub akcji w
spó ce, odp atnym zbyciem udzia ów (akcji) na rzecz spó ki w celu umorzenia tych udzia ów
(akcji) oraz zwrotem maj tku otrzymanego w zwi zku z likwidacj osoby prawnej – pomniejsza
si o wydatki stanowi ce koszt ich nabycia b
obj cia, niezaliczone uprzednio do kosztów
uzyskania przychodów”.
c) dodaje si ust. 2a w brzmieniu:
„„2a. W przypadku przekszta cenia spó ki kapita owej w spó
nieb
osob prawn ,
dochodem o którym mowa w ust. 1, jest ró nica mi dzy rynkow warto ci maj tku
otrzymanego w wyniku przekszta cenia przez spó
nieb
osob prawn a wydatkami
wspólników na obj cie udzia ów lub akcji w spó ce kapita owej, powi kszonymi o wniesione
przez wspólników dop aty przy czym dochód ten – proporcjonalnie do posiadanych w spó ce
kapita owej udzia ów (akcji) - okre la si w momencie wyst pienia przez wspólnika ze spó ki
nieb
osob prawn , likwidacji takiej spó ki lub zbycia udzia ów w tej spó ce”.
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przepisy ust. 1-5 stosuje si odpowiednio do dochodów uzyskanych z udzia u w zyskach
podmiotów wymienionych w za czniku nr 3 do ustawy oraz do dochodów uzyskanych z
udzia u w zyskach spó ek niemaj cych osobowo ci prawnej maj cych siedzib lub zarz d w
innym pa stwie, je eli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego pa stwa s traktowane
jak osoby prawne i podlegaj w tym pa stwie opodatkowaniu od ca ci swoich dochodów bez
wzgl du na miejsce ich osi gania”.

VI.

w art. 11 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
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„8. Przepisy ust. 4 nie maj zastosowania w przypadku wiadcze mi dzy spó kami
tworz cymi podatkow grup kapita ow , pod warunkiem, e spó ki wchodz ce w sk ad grupy
po jej rozwi zaniu nie b
rozlicza strat powsta ych w trakcie obowi zywania grupy”.
VII.

w art. 12

1) w ust. 1
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7. warto , po jakiej udzia y (akcje) w spó ce kapita owej albo wk ady w spó dzielni zosta y
obj te (warto
emisyjna) w zamian za wk ad niepieni ny w innej postaci ni
przedsi biorstwo lub jego zorganizowana cz
.; przepisy ust. 4d i art. 14 ust. 1-3 stosuje si
odpowiednio,”
b) dodaje si pkt 10 w brzmieniu:
„10. przychody osi gni te w zwi zku ze zwrotem lub otrzymaniem po yczki (kredytu), je eli ta
po yczka (kredyt) by a waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku, gdy:
a) po yczkodawca (kredytodawca) otrzymuje rodki pieni ne stanowi ce sp at
kapita u w wysoko ci wy szej od kwoty udzielonej po yczki (kredytu) - w wysoko ci
ró nicy pomi dzy kwot zwróconego kapita u a kwot udzielonej po yczki
(kredytu),
b) po yczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytu em sp aty po yczki (kredytu) rodki
pieni ne stanowi ce sp at kapita u w wysoko ci ni szej od kwoty otrzymanej
po yczki (kredytu) - w wysoko ci ró nicy pomi dzy kwot otrzymanej po yczki
(kredytu), a kwot zwróconego kapita u”.
2) ust. 3e otrzymuje brzmienie:
„ 3e. W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje si
ust. 3a,3c i 3d, w tym tak e kwoty rat lub innych p atno ci postawionych w stan
natychmiastowej wymagalno ci, lecz nie otrzymanych przez finansuj cego w zwi zku z
wyga ni ciem lub wypowiedzeniem przez finansuj cego umowy leasingu, za dat powstania
przychodu uznaje si dzie otrzymania zap aty”.

VIII.

w art. 15

ust. 1k pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) warto ci emisyjnej obj tych udzia ów (akcji) , wk adów z dnia ich obj cia - je eli te udzia y
(akcje), wk ady zosta y obj te w zamian za wk ad niepieni ny w innej postaci ni
przedsi biorstwo lub jego zorganizowana cz
,”

IX.

w art. 16:

1) w ust. 1:
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a) dodaje si pkt 6a w brzmieniu:
„6a) strat powsta ych w wyniku zako czenia dzia alno ci w obcych budynkach (lokalach) lub
budowlach, o których mowa w art. 16j ust. 4 pkt 1 , o ile czas u ywania tych inwestycji, by
krótszy ni 2 lata”.
b) w pkt 10 lit a) otrzymuje brzmienie:
„a)

na sp at po yczek (kredytów), z wyj tkiem skapitalizowanych odsetek od tych
po yczek (kredytów), z tym e kosztem uzyskania przychodów s wydatki na sp at
po yczki (kredytu) w przypadku, gdy po yczka (kredyt) by a waloryzowana kursem
waluty obcej, je eli:
- po yczkobiorca (kredytobiorca) w zwi zku ze sp at po yczki (kredytu) zwraca
kwot kapita u wi ksz ni kwota otrzymanej po yczki (kredytu) – w wysoko ci
ró nicy pomi dzy kwot zwrotu kapita u a kwot otrzymanej po yczki (kredytu),
- po yczkodawca (kredytodawca) otrzymuje rodki pieni ne stanowi ce sp at
kapita u w wysoko ci ni szej od kwoty udzielonej po yczki (kredytu) – w wysoko ci
ró nicy pomi dzy kwot udzielonej po yczki (kredytu), a kwot zwróconego
kapita u,”.
c) dodaje si pkt 13b w brzmieniu:

„13b) odsetek w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8,”.

d) pkt 60 otrzymuje brzmienie:
„60. „odsetek zap aconych od zad enia wobec powi zanych po yczkodawców, w wysoko ci
okre lonej zgodnie z poni szym wzorem:

odsetki nie zaliczane do
=
kosztów uzyskania przychodów

zad enie – 3 x kapita
odsetki x ------------------------------,
zad enie ”

e) uchyla si pkt 61
f) w pkt 63 uchyla si lit. d)
2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. „Przez zad enie, o którym mowa w ust. 1 pkt 60, rozumie si stan zobowi za podatnika
z tytu u po yczek, o których mowa ust. 7b, ustalony na dat p atno ci odsetek od tych
po yczek”

6

3) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Przez kapita , o którym mowa w ust. 1 pkt 60, rozumie si kapita zak adowy spó ki,
powi kszony o: dop aty, je eli ich wniesienie nast pi o w trybie i na zasadach okre lonych w
odr bnych przepisach, kapita zapasowy, kapita y (fundusze) rezerwowe.”
4) dodaje si ust. 7g w brzmieniu:
„7g. „Powi zanym po yczkodawc , o którym mowa w ust. 1 pkt 60, jest:
1)

po yczkodawca lub po yczkodawcy posiadaj cy bezpo redni udzia w kapitale
zak adowym podatnika w wysoko ci co najmniej 25% w przeliczeniu na prawa
osu;

2)

po yczkodawca, w którego kapitale zak adowym bezpo redni udzia w wysoko ci
co najmniej 25% w przeliczeniu na prawa g osu posiada podmiot lub podmioty
posiadaj ce bezpo redni udzia w kapitale zak adowym podatnika w wysoko ci co
najmniej 25% w przeliczeniu na prawa g osu”.

X.

w art. 16c pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5). sk adniki maj tku, które nie s u ywane na skutek trwa ego i ca kowitego zaprzestania
dzia alno ci, w której te sk adniki by y u ywane; w tym przypadku sk adniki te nie podlegaj
amortyzacji od miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym zaprzestano tej
dzia alno ci,”
XI.

w art. 16g dodaje si ust. 13a w brzmieniu:

„13a. rodków trwa ych nie uwa a si za ulepszone w szczególno ci, je eli, na skutek zmian
technologicznych, do odtworzenia ich stanu pocz tkowego u yto rzeczowych sk adników
maj tku innych ni w stanie pierwotnym”.
XII.

w art. 16h ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) od ujawnionych rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych nie obj tych
dotychczas ewidencj pocz wszy od miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym rodki te
zosta y wprowadzone do ewidencji.”
XIII.

w art. 17a:

1) pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1)
umowie leasingu - rozumie si przez to umow nazwan w kodeksie cywilnym, a tak e
ka
inn umow , na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansuj cym", oddaje do
odp atnego u ywania albo u ywania i pobierania po ytków na warunkach okre lonych w
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ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystaj cym", podlegaj ce amortyzacji rodki trwa e
lub warto ci niematerialne i prawne, a tak e grunty oraz prawo wieczystego u ytkowania
gruntów,”
2) pkt 6) otrzymuje brzmienie:
„6) hipotetycznej warto ci netto - rozumie si przez to warto pocz tkow okre lon zgodnie
z art. 16g pomniejszon o:
a) odpisy amortyzacyjne obliczone wed ug zasad okre lonych w art. 16k ust. 1 z
uwzgl dnieniem wspó czynnika 3 - w odniesieniu do rodków trwa ych,
b) odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów
amortyzowania, o których mowa w pkt 4b - w odniesieniu do warto ci niematerialnych i
prawnych,
dokonywane w okresie, w którym przedmiot umowy leasingu by zaliczony do sk adników
maj tku
finansuj cego”

3) pkt 7) otrzymuje brzmienie:
„7) sp acie warto ci pocz tkowej - rozumie si przez to faktycznie otrzyman przez
finansuj cego w op atach ustalonych w umowie leasingu równowarto
warto ci
pocz tkowej rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych, w podstawowym
okresie umowy leasingu; sp aty tej nie koryguje si o kwot wyp acon korzystaj cemu, o
której mowa w art. 17d albo art. 17h”
4) dodaje si pkt 8) w brzmieniu:
„8) warto ci pocz tkowej - rozumie si przez to warto pocz tkow
rodków trwa ych lub
warto ci niematerialnych i prawnych, okre lon zgodnie z art. 16g, a w przypadku zawarcia
kolejnej umowy leasingu tego samego przedmiotu umowy, jego warto
rynkow z dnia
zawarcia kolejnej umowy leasingu”
XIV.

w art. 17e kropk zast puje si przecinkiem i dodaje si wyra enie w
brzmieniu:

„tak e wtedy, gdy odbiegaj od warto ci rynkowej”.
XV.

w art. 17f ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) umowa zawiera postanowienie, e prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w
podstawowym okresie umowy leasingu przys uguje wy cznie korzystaj cemu”.

XVI.

w art. 17i:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Je eli przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony s grunty lub prawo
wieczystego u ytkowania gruntów, a suma ustalonych w niej op at odpowiada co najmniej
warto ci gruntów lub prawa wieczystego u ytkowania gruntów równej wydatkom na ich
nabycie - do przychodów finansuj cego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów
korzystaj cego nie zalicza si op at ustalonych w tej umowie, ponoszonych przez
korzystaj cego w podstawowym okresie tej umowy z tytu u u ywania przedmiotu umowy, w
cz ci stanowi cej sp at tej warto ci; przepis art. 17f ust. 2 stosuje si odpowiednio”.
2) w ust. 2 po wyrazach „gruntów” dodaje si wyrazy „lub prawa wieczystego u ytkowania
gruntów”
XVII.

w art. 17j ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je eli w umowie leasingu zosta a okre lona cena, po której korzystaj cy ma prawo naby
przedmiot umowy po zako czeniu podstawowego okresu tej umowy, cen t uwzgl dnia si w
sumie op at, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, i art. 17f ust. 1 pkt 2 oraz art. 17i ust. 1”.
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