
Ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych1

z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 86)

Tekst jednolity z dnia 9 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 397)

(zm.: Dz.U. 2011, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205,
poz. 1202, Nr 234, poz. 1389 i 1391; 2012, poz. 362, poz. 596, poz. 769, poz. 1010, poz. 1342;

Druk sejmowy Nr 802)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot
Europejskich:
1) dyrektywy Rady 90/434/EWG z 23.7.1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego
zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących
spółek różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 225 z 20.08.1990, s. 1; Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 09, t. 1, s. 142);
2) dyrektywy Rady 90/435/EWG z 23.7.1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego
w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 225
z 20.08.1990, s. 6; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1, s. 147);
3) dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3.6.2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego
do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich
(Dz.Urz. UE L 157 z 26.06.2003, s. 49; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1, s. 380);
4) dyrektywy Rady 2003/123/WE z 22.12.2003 r. zmieniającej dyrektywę 90/435/EWG w sprawie
wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych
różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. UE L 7 z 13.01.2004, s. 41; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09,
t. 2, s. 3);
5) dyrektywy Rady 2004/66/WE z 26.4.2004 r., dostosowującej dyrektywy 1999/45/WE, 2002/83/WE,
2003/37/WE i 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 77/388/EWG, 91/414/EWG,
96/26/EWG, 2003/48/WE i 2003/49/WE Rady w zakresie swobodnego przepływu towarów, swobody
świadczenia usług, rolnictwa, polityki transportowej, opodatkowania, w następstwie przystąpienia
Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.Urz.
UE L 168 z 1.05.2004, s. 35);
6) dyrektywy Rady 2004/76/WE z 29.4.2004 r. zmieniającej dyrektywę 2003/49/WE w odniesieniu
do możliwości stosowania przez niektóre Państwa Członkowskie okresów przejściowych dla stosowania
wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między
powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. UE L 195 z 2.06.2004, s. 33; Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 2, s. 23);
7) dyrektywy Rady 2005/19/WE z 17.2.2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/434/EWG w sprawie
wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia
aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. UE L 058
z 4.03.2005, s. 19);
8) dyrektywy Rady 2006/98/WE z 20.11.2006 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie
opodatkowania, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (Dz.Urz. UE L 363 z 20.12.2006, s. 129).





Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Art. 1. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy]
1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób

prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „podatnikami”.
2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych

niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości
prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

3. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek niemających osobowości
prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami
prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym
państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich
osiągania.
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I. Uwagi wprowadzające

1. Artykuł ten określa krąg podmiotów będących podatnikami podatku dochodowego 1
od osób prawnych, czyli ustanawia zakres podmiotowy tej ustawy. Dochody określone
w art. 7 PDOPrU (dotyczącym zakresu przedmiotowego PDOPrU), uzyskiwane przez te
podmioty, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2. Zakres podmiotowy ustawy obejmuje: 2
1) osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji,
2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niema-

jących osobowości prawnej,
3) spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie,

jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jako
osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich
dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

II. Osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji

1. W przepisach PDOPrU nie zostało zdefiniowane pojęcie osoby prawnej, stąd dla 3
ustalenia jej znaczenia niezbędne jest odwołanie się do przepisów Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z art. 33 KC, osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne,
którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Osobowość prawna może
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Art. 1 Nb 4–7 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

być nadana danej jednostce przepisami ustawy, może też być wynikiem wpisania jej
do właściwego rejestru (np. do Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku spółek
kapitałowych). Dodać należy, że Skarb Państwa – co wskazano powyżej – jest podmiotem
posiadającym osobowość prawną, jednak jest zwolniony z podatku dochodowego od osób
prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 PDOPrU.

2. Przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych mają zastosowanie4
również do spółek kapitałowych w organizacji, czyli do spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w organizacji oraz spółki akcyjnej w organizacji.

Zgodnie z art. 161 KSH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
istnieje od momentu zawarcia przez wspólników umowy spółki do czasu rejestracji spółki
w sądzie rejestrowym – w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z art. 323 KSH, spółka akcyjna w organizacji istnieje pomiędzy zawią-
zaniem spółki przez jej akcjonariuszy a jej zarejestrowaniem w sądzie rejestrowym –
w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponieważ zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, jak i spółka
akcyjna w organizacji może prowadzić działalność gospodarczą, spółki te mogą również
uzyskiwać dochody, które będą podlegać opodatkowaniu na takich samych zasadach jak
dochody po zarejestrowaniu spółek przez sąd.

III. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej

1. Podobnie jak w przypadku osoby prawnej, przepisy PDOPrU nie zawierają również5
definicji jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Pojęcie to nie zostało
zdefiniowane także w innych ustawach. W celu jego wyjaśnienia należy powołać się m.in.
na uzasadnienie uchw. SN z 26.1.1996 r. (III CZP 111/95, OSN 1996, Nr 5, poz. 63),
w którym czytamy, że:

„Użyte w omawianym artykule pojęcie «jednostka organizacyjna», którym ustawodawca posłużył
się m.in. w art. 33 KC, z braku definicji legalnej, nie ma wyraźnie określonej treści. W doktrynie
przyjmuje się, że jednostką tą jest twór społeczny, przejawiający się w postaci zorganizowanej formy
działalności ludzkiej”.

2. Zatem jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej jest jednostka6
wyróżniająca się następującymi cechami:

1) posiada własną strukturę organizacyjną (może być określona przepisami prawa,
umową lub statutem tej jednostki),

2) prowadzi określoną działalność,
3) posiada odpowiednie środki finansowe (majątek) niezbędny do prowadzenia tej

działalności,
4) ma określony skład osobowy i określoną reprezentację (w ramach jej struktury

organizacyjnej określone osoby upoważnione są do reprezentowania jednostki
w stosunkach z osobami trzecimi).

3. Jednostkami takimi są np. jednostki budżetowe (państwowe i samorządowe) oraz7
samorządowe zakłady budżetowe czy instytucje gospodarki budżetowej, jak również
spółki niemające osobowości prawnej: spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe
i komandytowo-akcyjne. Spośród jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej PDOPrU wyłącza wprost – z zakresu podmiotowego – spółki niemające
osobowości prawnej. Mimo że spółki te posiadają własne numery REGON i NIP
oraz są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, to nie są one
podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Takimi podatnikami są natomiast
ich wspólnicy, o ile są osobami prawnymi, spółkami kapitałowymi lub jednostkami
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Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Nb 8 Art. 1

organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które nie są wyłączone z zakresu
podmiotowego PDOPrU.

4. Z uwagi na brak legalnej definicji pojęcia „jednostka organizacyjna niemająca 8
osobowości prawnej” powstać mogą wątpliwości, czy dana jednostka jest podatnikiem
podatku dochodowego od osób prawnych. W tej kwestii wypowiadały się organy
podatkowe w kilku interpretacjach prawa podatkowego, dotyczących różnych jednostek
organizacyjnych, takich jak:

1) Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej – interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej
w Rzeszowie z 14.12.2007 r., IS.I/1/42310-2/07, opubl. strona internetowa Minister-
stwa Finansów:

„(. . . ) W analizowanym przypadku bezsporne jest zaś (i wynika to z wniosku Spółki), że
Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej A. posiada: (odrębny od Spółki) wpis do rejestru Zakładów
Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego, odrębne organy zarządzające,
odrębną strukturę organizacyjną, własny zakres działania, a także wyodrębniony zespół środków
organizacyjnych, majątkowych i osobowych. Wobec powyższego – z uwagi na treść przepisów
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, wskazanych w zaskarżonej decyzji – stwierdzić należy, że
wymieniony wyżej Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej stanowi odrębną od podmiotu, który go
utworzył (organu założycielskiego – Spółki z o.o. A.) jednostkę organizacyjną; nie może być zatem
utożsamiany z założycielem. Skoro zaś z postanowień art. 1 ust. 2 PDOPrU wynika, że «przepisy
ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
(. . . )», a Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej A. jest jednostką organizacyjną posiadającą
odrębną podmiotowość, to na gruncie PDOPrU jest podatnikiem. Reasumując, jeżeli osoba prawna
(Spółka z o.o. A.) utworzyła jednostkę organizacyjną, której powierzyła funkcje niepublicznego
zakładu opieki zdrowotnej, to jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
Powyższe stanowisko zgodne jest z linią orzeczniczą sądów administracyjnych, w tym z sentencją
załączonego do odwołania wyroku WSA we Wrocławiu z 4.5.2006 r. (I SA/Wr 348/05, POP 2006,
Nr 4, poz. 67), w której stwierdzono, że «Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jako jednostka
organizacyjna niemająca osobowości prawnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób
prawnych» (. . . )”;

2) Rada rodziców – pismo Ministra Finansów z 6.4.2009 r., DD6/8213/134/SOH/08/
PK-253, opubl. strona internetowa Ministerstwa Finansów:

„(. . . ) Zgodnie z poglądem wyrażonym w post. NSA z 15.9.2000 r. (I SA 943/00), rada rodziców
jest organem społecznym reprezentującym rodziców uczniów (przedszkolaków), ale tylko wewnątrz
systemu oświaty, powołanym przepisem art. 53 ustawy o systemie oświaty. Na podstawie art. 57
ust. 1 tej ustawy jest ona upoważniona do występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw szkoły (przedszkola), ale tylko do rady szkoły, rady pedagogicznej i dyrektora
szkoły. W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że rada rodziców utworzona przez rodziców
przedszkolaków, jako ich reprezentant (art. 53 ust. 1 ustawy o systemie oświaty), jest wyłącznie
wewnętrznym organem przedszkola. Rada rodziców zatem, będąc społecznym organem opinio-
dawczym i wnioskodawczym przedszkola, nie jest podmiotem gospodarki narodowej i nie może
samodzielnie występować w obrocie prawnym. Nie może więc być uznana za podatnika podatku
dochodowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 PDOPrU. Przy ocenie podmiotowości prawnopodatkowej
w podatku dochodowym od osób prawnych nie może być decydujący fakt nadania Nr REGON,
czy nadanie Nr NIP jako konsekwencja uznania za samodzielnego podatnika podatku od towarów
i usług. Drugorzędny charakter przesądzający o charakterze jednostki mają także takie okoliczności
jak: tożsamość nazw podmiotów, czy też korzystanie przez podmiot z wydzielonego rachunku
bankowego (por. wyr. WSA we Wrocławiu z 4.5.2006 r., I SA/Wr 348/05) (. . . )”;

3) Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe – interpretacja Naczelnika Dru-
giego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 20.8.2004 r.,
US72/ROP1/423/107/MP/04, opubl. strona internetowa Ministerstwa Finansów:

„(. . . ) Szkoły oraz placówki niepubliczne powinny posiadać zgodnie z przepisami ustawy
z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) ujawniony
w ewidencji: adres, nazwę, określony numer ewidencji, własny statut określający organy szkoły lub
placówki oraz zakres ich działań, organizację, a także prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów
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Art. 1a Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

z czego wynika, że są one zakładami pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy
(tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), czyli mogą występować w obrocie samodzielnie.
Zatem szkoły i placówki niepubliczne – jakkolwiek są prowadzone przez osoby prawne, np. spółki
– stanowią, w rozumieniu przepisów ww. ustawy, wyodrębniony zespół środków organizacyjnych
i majątkowych i wykazują dostateczny stopień niezależności i samodzielności, aby być uznane za
jednostki organizacyjne. Biorąc pod uwagę powyższe, niepubliczne szkoły i placówki oświatowe,
jeżeli posiadają określone przymioty charakteryzujące je jako jednostki organizacyjne nie mające
osobowości prawnej (takie jak m.in. majątek i wykształconą strukturę organizacyjną), to w świetle
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winny być uznane za podatników
podatku dochodowego od osób prawnych (. . . )”.

IV. Oddziały spółek kapitałowych

1. Podatnicy podatku dochodowego, którymi są spółki kapitałowe, mogą tworzyć9
oddziały, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Oddziały te na
skutek ich wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego (np. poprzez prowadzenie
odrębnych ksiąg rachunkowych) mogą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 4a pkt 4 PDOPrU.

2. Oddziały te jednak, pomimo że posiadają pewne cechy jednostek organizacyjnych10
niemających osobowości prawnej, nie są podatnikami podatku dochodowego, gdyż
z punktu widzenia prawa są jedynie częścią osoby prawnej – podatnika podatku
dochodowego – i nie funkcjonują w obrocie gospodarczym jako niezależny podmiot,
który może występować w stosunkach z osobami trzecimi „obok” osoby prawnej – spółki
kapitałowej.

V. Spółki niemające osobowości prawnej

1. Przepisy PDOPrU mają również zastosowanie do spółek niemających osobowości11
prawnej, spełniających łącznie następujące przesłanki:

1) mają siedzibę lub zarząd w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska,
2) zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa ich siedziby lub miejsca zarządu

są traktowane jak osoby prawne,
3) podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu

na miejsce ich osiągania.

Art. 1a. [Podatkowa grupa kapitałowa]
1. Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa han-

dlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych,
zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi”.

2. Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie
następujące warunki:

1) podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, jeżeli:
a) przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w art. 16

ust. 7, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł,
b) jedna ze spółek, zwana dalej „spółką dominującą”, posiada bezpośredni

95% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego
pozostałych spółek, zwanych dalej „spółkami zależnymi”, która na pod-
stawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie
lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub
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Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1a

rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele
reprywatyzacji,

c) spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek
tworzących tę grupę,

d) w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowią-
cych dochód budżetu państwa;

2) spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę
o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy
kapitałowej i umowa ta, zwana dalej „umową”, została zarejestrowana przez
naczelnika urzędu skarbowego;

3) po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają
warunki wymienione w pkt 1 lit. a–c, a ponadto:
a) nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odręb-

nych ustaw,
b) nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których

mowa w art. 11, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi
w skład podatkowej grupy kapitałowej;

4) podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział docho-
dów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej
3%.

2a. Warunek określony w ust. 2 pkt 1 lit. d uważa się za spełniony również
wtedy, gdy spółka po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej dokona
korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami
w terminie 14 dni od dnia złożenia korekty deklaracji albo w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, określającej wysokość zobowiązania,
ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami.

3. Umowa musi zawierać co najmniej:
1) wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich

kapitału zakładowego;
2) informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w ka-

pitale zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących
podatkową grupę kapitałową, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji)
tych spółek;

3) określenie czasu trwania umowy;
4) wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie

obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej;
5) określenie przyjętego roku podatkowego.

4. Umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę, wskazaną zgodnie z ust. 3 pkt 4,
do właściwego według jej siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej
na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez podatkową
grupę kapitałową. Organ ten jest właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem
dochodowym podatkowej grupy kapitałowej.

5. Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje, w formie decyzji, rejestracji umowy.
W tej samej formie naczelnik urzędu skarbowego odmówi zarejestrowania umowy,
jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3 i 4.

6. Po rejestracji umowy nie może być ona rozszerzona na inne spółki.
7. Podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane

i wpłacane przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 4. Spółce tej nie przysługuje
wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób
prawnych należnego od podatkowej grupy kapitałowej.
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Art. 1a Nb 1 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

8. Spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 4, obowiązana jest zgłosić naczelnikowi
urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, wszelkie zmiany umowy oraz zmiany
w kapitale zakładowym spółek tworzących podatkową grupę kapitałową – w terminie
30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

9. Do przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej jest
wymagane zawarcie nowej umowy, podlegającej zgłoszeniu i zarejestrowaniu przez
właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

10. W razie gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie
faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które
naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku
dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem
ust. 12, oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego.

11. Zbycie udziałów (akcji), objętych na podstawie przepisów o komercjalizacji
i prywatyzacji lub w związku z reprywatyzacją, oraz dalszy obrót tymi udziałami
(akcjami) przez ich posiadaczy nie stanowi naruszenia warunków uznania podatko-
wej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego.

12. W przypadku niezachowania warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, za
dzień utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową uznaje się ostatni
dzień miesiąca, w którym złożono zeznanie podatkowe, nie później jednak niż dzień,
na który, zgodnie z art. 27 ust. 1, przypada termin złożenia tego zeznania.

13. Przystąpienie do innej podatkowej grupy kapitałowej przez którąkolwiek ze
spółek wchodzących uprzednio w skład grupy, która utraciła ten status ze względu
na naruszenie warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, nie jest możliwe przed
upływem roku podatkowego spółki, następującego po roku, w którym podatkowa
grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika.

14. Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową odpowiadają solidarnie za jej
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego należnego za okres obowiązywania
umowy.

15. Informacje o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej
podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Spis treści
Nb
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I. Warunki utworzenia podatkowej grupy kapitałowej

1. Podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych może być również grupa1
co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną (czyli spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych), które pozostają w określonych
związkach kapitałowych. Taka grupa spółek określona została w PDOPrU jako
„podatkowa grupa kapitałowa”. Aby podatkowa grupa kapitałowa mogła być podatnikiem
podatku dochodowego od osób prawnych, spełnione muszą być łącznie następujące
warunki:

1) dotyczące powiązań kapitałowych pomiędzy spółkami tworzącymi grupę oraz
dotyczące wielkości kapitału zakładowego (akcyjnego) spółek tworzących podatkową
grupę kapitałową,
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Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Nb 2–6 Art. 1a

2) dotyczące statusu podatkowego poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy,
3) dotyczące dochodowości spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

ocenianej na poziomie grupy,
4) formalnoprawne, dotyczące zasad funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej.

2. Kapitał zakładowy każdej ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy 2
kapitałowej wynosi co najmniej 1 000 000 zł lub suma kapitałów zakładowych
(akcyjnych) wszystkich spółek wchodzących w skład grupy powoduje, że przeciętny
kapitał zakładowy (akcyjny) przypadający na każdą z tych spółek jest nie niższy niż
1 000 000 zł.

Jedna ze spółek wchodzących w skład grupy, która jest spółką dominującą, posiada
bezpośredni udział wynoszący 95% kapitału pozostałych spółek, które są spółkami za-
leżnymi. Spółki zależne nie mogą posiadać udziałów w kapitale zakładowym (akcyjnym)
spółki dominującej ani w innych spółkach zależnych tworzących grupę kapitałową.

3. Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową nie korzystają ze zwolnień z podatku 3
dochodowego od osób prawnych na podstawie odrębnych ustaw. Co istotne, jak
potwierdził NSA w wyr. z 2.8.2012 r. (II FSK 1614/11, niepubl.), jeśli podatnik
korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej, to fakt ten nie wyklucza
u tego podatnika możliwości uczestniczenia w podatkowej grupie kapitałowej. Zwolnienie
z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych u takiego podatnika nie
wynika bowiem z przepisów odrębnych ustaw (o czym jest mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3
lit. a) PDOPrU) tylko z przepisów PDOPrU (a dokładnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 PDOPrU).

4. W spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową brak jest zaległości we 4
wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Powyższy warunek uważa się
za spełniony, również w przypadku, gdy spółka, w której istnieje zaległość podatkowa, po
przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej, dokona korekty deklaracji podatkowej
i ureguluje swoją zaległość podatkową wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od
daty złożenia deklaracji korygującej albo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
organu pierwszej instancji, określającej wysokość zobowiązania, ureguluje tę zaległość
wraz z należnymi odsetkami.

5. Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową nie pozostają w związkach z podmio- 5
tami niewchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej, w wyniku których:

1) zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby
między sobą niezależne podmioty,

2) wykonują świadczenia na warunkach korzystniejszych, odbiegających od warunków
ogólnie stosowanych w czasie i miejscu wykonywania świadczenia, w wyniku czego
nie wykazują dochodów albo wykazują dochody niższe od tych, jakich należałoby
oczekiwać, gdyby związki z innymi podmiotami nie miały miejsca.

6. Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową osiągną za każdy rok podatkowy 6
udział dochodu tej grupy w sumie przychodów wszystkich spółek tworzących grupę
w wysokości co najmniej 3%. Datą, w której kryterium to ma być spełnione, jest dzień
złożenia rocznego zeznania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:

„Stosownie do art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem,
jeżeli osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a
ust. 1, w wysokości co najmniej 3%. Natomiast zgodnie z art. 1a ust. 12 cytowanej ustawy
w przypadku niezachowania warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, za dzień utraty statusu
podatnika przez podatkową grupę kapitałową uznaje się ostatni dzień miesiąca, w którym złożono
zeznanie podatkowe, nie później jednak niż dzień, na który, zgodnie z art. 27 ust. 1, przypada termin
złożenia tego zeznania (do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego). Stwierdzić
należy, iż dochodowość podatkowej grupy kapitałowej może być znana dopiero z końcem roku
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Art. 1a Nb 7 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

podatkowego. Dlatego w pełni uzasadnione jest twierdzenie Strony, iż w tym wypadku należy
odwołać się do treści art. 1a ust. 12 wspomnianej ustawy, który ustanawia dzień utraty statusu
podatnika, w przypadku niespełnienia tego kryterium na ostatni dzień miesiąca, w którym złożono
zeznanie. Analogicznie, ustalenie, czy PGK spełnia ten ustawowy warunek może nastąpić również
dopiero w momencie złożenia przez nią zeznania rocznego” – post. Naczelnika Pierwszego
Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 24.8.2006 r. w sprawie interpretacji prawa
podatkowego, 1471/DPD1/423-77/06/KK/4, opubl. strona internetowa Ministerstwa Finansów.

Ustalając procentowy udział dochodu podatkowej grupy kapitałowej w jej przy-
chodzie, należy brać pod uwagę wszystkie przychody i koszty uzyskania przychodów
uzyskane przez spółki wchodzące w skład grupy. Przy obliczaniu tego udziału nie można
pomijać żadnych przychodów lub kosztów celem „uzyskania” przez podatkową grupę
kapitałową odpowiedniego wskaźnika.

„Stosownie do art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatkowa grupa kapitałowa jest
podatnikiem, jeżeli osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony
zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%. Natomiast zgodnie z art. 7a ust. 1
cytowanej ustawy w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem
dochodowym, obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący
nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok
podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy
kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1–3. Stosownie do art. 7
ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na
rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem zaś, w świetle art. 7
ust. 2 tej ustawy, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku
podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.
Tym samym, dokonując rozliczenia dla celów podatkowych, poszczególni członkowie podatkowej
grupy kapitałowej muszą uwzględnić wszystkie uzyskane w danym roku podatkowym przychody
oraz koszty ich uzyskania, mając na uwadze przepisy art. 12 i 15 PDOPrU. Stosownie do art. 15
ust. 1 powołanej ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia
przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z treści powyższego nie wynika
obowiązek zaliczenia określonego wydatku do kosztów podatkowych, a jedynie uprawnienie. Jego
istotą jest to, iż po spełnieniu określonych w przepisach ustawy przesłanek określony wydatek może,
ale nie musi, pomniejszać osiągnięty przez podatnika przychód. Dochody oraz straty poszczególnych
spółek należących do PGK ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ust. 1–3 PDOPrU.
Wyznaczając kryterium dochodowości, jako jeden z warunków utrzymania statusu podatnika przez
podatkową grupę kapitałową, ustawodawca odwołał się do cytowanego wyżej art. 7a ust. 1, który
z kolei powołuje się na dochody (straty) obliczone zgodnie z art. 7 ust. 1–3 powołanej ustawy.
W żadnym z analizowanych wyżej przepisów nie umożliwiono podatnikom, w tym w szczególności
podatkowym grupom kapitałowym, rozpoznawania i wykazywania w deklaracjach (zeznaniach)
podatkowych takiej części kosztów uzyskania przychodów, która spowoduje wykazanie w tych dekla-
racjach (zeznaniach) kwot umożliwiających zachowanie wielkości narzucanego przez ustawodawcę
udziału przychodów w dochodach. Deklaracja podatkowa winna bowiem odzwierciedlać zarówno
przychody, jak i koszty uzyskania przychodów, ustalone według zasad określonych w PDOPrU”
– post. Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 24.8.2006 r.
w sprawie interpretacji prawa podatkowego, 1471/DPD1/423-77/06/ KK/6, opubl. strona internetowa
Ministerstwa Finansów.

7. Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową zobowiązane są zawrzeć, na okres7
co najmniej 3 lat podatkowych, umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej.
Umowa ta musi uwzględniać co najmniej następujące elementy:

1) wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału
zakładowego (akcyjnego). Określenie spółek wchodzących w skład grupy jest o tyle
ważną decyzją, że po rejestracji umowy podatkowa grupa kapitałowa nie może zostać
rozszerzona na inne spółki,

2) informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale
zakładowym (akcyjnym) w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących

10



Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Nb 8–10 Art. 1a

podatkową grupę kapitałową, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych
spółek,

3) określenie czasu trwania umowy. Określenie to jest o tyle ważne, że do przedłużenia
okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej jest wymagane zawarcie nowej
umowy, podlegającej zgłoszeniu i zarejestrowaniu przez właściwego naczelnika
urzędu skarbowego,

4) wskazanie spółki będącej płatnikiem podatku dochodowego, należnego od podatko-
wej grupy kapitałowej (spółką płatnikiem może być każda ze spółek wchodzących
w skład grupy, zarówno spółka dominująca, jak i którakolwiek ze spółek zależnych),

5) określenie przyjętego roku podatkowego.

II. Obowiązki spółki płatnika

1. Na spółce, która w umowie dotyczącej utworzenia spółki kapitałowej została wska- 8
zana, jako płatnik podatku dochodowego, należnego od podatkowej grupy kapitałowej,
spoczywa szereg obowiązków związanych z funkcjonowaniem grupy.

2. Spółka ta zobowiązana jest do zgłoszenia umowy dotyczącej utworzenia spółki 9
kapitałowej do właściwego według jej siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co
najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez podat-
kową grupę kapitałową. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla spółki płatnika, do
którego dokonano zgłoszenia umowy, jest organem podatkowym właściwym w sprawach
opodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy kapitałowej. Naczelnik urzędu
skarbowego, do którego zgłoszono umowę dotyczącą utworzenia podatkowej grupy
kapitałowej, dokonuje rejestracji tej umowy w formie decyzji, od której przysługuje
podatkowej grupie kapitałowej odwołanie do dyrektora izby skarbowej.

Spółka – płatnik jest oczywiście zobowiązana do obliczania, pobierania oraz
wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych należnych od dochodów
grupy. W tym celu każda ze spółek wchodzących w skład grupy zobowiązana jest do
przedstawienia spółce płatnikowi danych dotyczących poziomu dochodu osiągniętego
przez te spółki (lub straty) w terminie umożliwiającym spółce płatnikowi obliczenie,
pobranie od tych spółek podatku oraz wpłacenie go na rachunek urzędu skarbowego
we właściwym terminie. Zasady dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy
od osób prawnych dotyczące podatkowej grupy kapitałowej są analogiczne do zasad
obowiązujących innych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Podatkowa grupa kapitałowa może zatem wpłacać zaliczki na podatek dochodowy 10
od osób prawnych:

1) miesięcznie – w takim przypadku zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych
wpłacana jest przez spółkę płatnika w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem
należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek
należnych za miesiące poprzednie w stosunku do miesiąca, za który wpłacana jest
zaliczka. Zaliczki te wpłacane są w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni. Zaliczka za ostatni miesiąc roku podatkowego uiszczana jest
w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Jednak,
jeżeli przed upływem 20. dnia pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu
roku podatkowego, spółka płatnik złoży w urzędzie skarbowym roczne zeznanie
podatkowe dotyczące podatkowej grupy kapitałowej i dokona zapłaty podatku, to nie
wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc zakończonego roku podatkowego;

2) kwartalnie – grupa może w pierwszym roku podatkowym wpłacać zaliczki na
podatek dochodowy od osób prawnych kwartalnie. Zaliczki kwartalne wpłacane
są przez spółkę płatnika w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od
dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych
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Art. 1a Nb 10 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

za poprzednie kwartały. Zaliczki kwartalne, uiszczane są do 20. dnia każdego
miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka
za ostatni kwartał roku podatkowego jest uiszczana do 20. dnia pierwszego
miesiąca następnego roku podatkowego. Jednak, jeżeli przed upływem 20. dnia
pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego spółka płatnik
złoży w urzędzie skarbowym roczne zeznanie podatkowe grupy i dokona zapłaty
podatku, to nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał zakończonego roku podatkowego.
Ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie ustalonym
do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za ten
rok, tj. w terminie do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku podatkowego.

„D Sp. z o.o. (dalej «spółka») planuje nabycie 100% udziałów w polskiej spółce z ograniczoną od-
powiedzialnością (dalej «P»). Po nabyciu udziałów Spółka planuje utworzenie wraz z P podatkowej
grupy kapitałowej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (. . . ). Spółka
rozważa skorzystanie przez podatkową grupę kapitałową z prawa do zastosowania kwartalnego
systemu wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (dalej «CIT») w pierwszym roku
jej działalności na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy o CIT. Ponadto, z uwagi na niepewność otoczenia
biznesowego w sektorze, w którym spółka prowadzi działalność, spółka nie wyklucza wycofania
się z inwestycji i ewentualnej sprzedaży całości, bądź też części udziałów posiadanych w P przed
upływem trzyletniego okresu, na który zostanie zawarta umowa podatkowej grupy kapitałowej.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1) Czy utworzona podatkowa grupa kapitałowa będzie miała prawo, jako podatnik rozpoczynający
działalność, do wpłacania zaliczek z tytułu CIT w swoim pierwszym roku podatkowym
w rozliczeniu kwartalnym, tj. na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy o CIT?

2) Czy zgodnie z art. 1a, 7a i 8 ustawy o CIT w wyniku sprzedaży przez spółkę udziałów
posiadanych w P, dochód (bądź też ewentualna strata) zrealizowany przez spółkę na sprzedaży
tych udziałów powinien być uwzględniony w rozliczeniu podatkowym podatkowej grupy
kapitałowej, czy w rozliczeniu Spółki?

Stanowisko podatnika odnośnie pytania Nr 1. Zdaniem spółki, przepisy ustawy o CIT dają
możliwość wpłacania zaliczek kwartalnych przez podatkową grupę kapitałową w pierwszym roku
podatkowym jej istnienia. Poniżej spółka przedstawia uzasadnienie przyjętego stanowiska.

Podatkowa grupa kapitałowa jako podatnik CIT.
Zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy o CIT podatnikiem tego podatku może być również grupa

co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają
w związkach kapitałowych, zwana dalej w ustawie o CIT podatkową grupą kapitałową. W świetle
powyższego, jak również kolejnych przepisów art. 1a ustawy o CIT utworzona przez spółkę
i P podatkowa grupa kapitałowa, jeżeli zostaną spełnione ustawowo przewidziane warunki oraz
umowa grupy zostanie zarejestrowana przez naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego, uzyska
status podatnika CIT.

Zaliczki kwartalne.
Obowiązek wpłacania zaliczek na podatek został uregulowany w art. 25 ustawy o CIT. Artykuł

25 ust. 1b stanowi, że podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym
mogą wpłacać zaliczki kwartalne. Zgodnie z ust. 1d tego artykułu, w przypadku podatników
rozpoczynających działalność, którzy zamierzają wpłacać zaliczki kwartalne, przepisy art. 16k
ust. 11 stosuje się odpowiednio. Poprzez to odwołanie ustawodawca wyłącza możliwość wpłaty
zaliczek kwartalnych w ściśle określonych przypadkach wymienionych w art. 16k ust. 11.
W szczególności, wyłączenie to dotyczy podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali
utworzeni:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
2) w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej albo
3) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio

prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa
o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro.

Powyższy zamknięty katalog wyłączeń nie wskazuje podatkowych grup kapitałowych. W kon-
sekwencji, z uwagi na fakt, że:

1) podatkowa grupa kapitałowa z chwilą rozpoczęcia się jej pierwszego roku podatkowego
rozpoczyna swoją działalność jako podatnik na gruncie ustawy o CIT oraz

2) utworzenie podatkowej grupy kapitałowej nie zostało wymienione w art. 16k ust. 11 ustawy
o CIT.
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Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Nb 11 Art. 1a

Zdaniem Spółki, intencją ustawodawcy było przyznanie również nowo utworzonym podatkowym
grupom kapitałowym możliwości wpłacania w ich pierwszym roku podatkowym zaliczek kwartal-
nych. Dlatego też podatkowa grupa kapitałowa utworzona przez Spółkę i P będzie miała prawo
wpłacać zaliczki kwartalne.

Stanowisko podatnika odnośnie pytania Nr 2. Zdaniem Spółki, w przypadku, gdyby w przyszłości
doszło do sprzedaży przez Spółkę udziałów posiadanych w P, dochód (bądź też ewentualna
strata) powinien być uwzględniony w rozliczeniu podatkowym podatkowej grupy kapitałowej, a nie
w rozliczeniu spółki.

Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska.
Utrata statusu podatnika.
W wyniku sprzedaży przez Spółkę całości, bądź też części udziałów w P, podatkowa grupa

kapitałowa przestanie spełniać warunek zawarty w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT,
tj. Spółka utraci co najmniej 95% udziałów w kapitale zakładowym P. Przepis art. 1a ust. 10 określa
konsekwencje zmian w stanie faktycznym (lub prawnym) powodujących naruszenie warunków
uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika na gruncie ustawy o CIT (np. poprzez sprzedaż
udziałów spółki zależnej). W przypadku takich zmian, zależnych od którejkolwiek ze stron umowy,
dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków oznacza utratę przez podatkową grupę kapitałową
statusu podatnika oraz koniec roku podatkowego. Konsekwentnie, zgodnie z literalnym brzmieniem
powyższego przepisu, dzień naruszenia jednego z warunków, np. dzień utraty wymaganego 95%
powiązania kapitałowego, stanowi ostatni dzień istnienia podatkowej grupy kapitałowej na gruncie
ustawy o CIT. W związku z tym, zeznanie podatkowe podatkowej grupy kapitałowej za ostatni
rok jej istnienia powinno obejmować rozliczenie podatku dochodowego za okres od pierwszego
dnia rozpoczynającego dany rok podatkowy grupy, do dnia, w którym doszło do utraty statusu
podatnika włącznie. Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy o CIT regulującym kwestie związane
z określaniem roku podatkowego dla potrzeb CIT, dla poszczególnych spółek tworzących grupę
dzień następujący po dniu, w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem
rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek. Konsekwentnie, również na gruncie tego przepisu
dzień utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową powinien być uznany za ostatni
dzień jej roku podatkowego. W związku z powyższym, spółka uważa, że w przypadku sprzedaży
udziałów w P, dzień sprzedaży byłby ostatnim dniem roku podatkowego, za który podatkowa grupa
kapitałowa utworzona przez Spółkę i P dokonałaby rozliczenia CIT.

Moment powstania przychodu.
Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, za datę powstania przychodu uważa się dzień zbycia prawa

majątkowego, nie później niż dzień wystawienie faktury albo uregulowania należności. W związku
z tym, zdaniem spółki, przychód ze sprzedaży udziałów w P powinien zostać rozpoznany w dniu
sprzedaży udziałów, tj. w dniu podpisania odpowiedniej umowy przenoszącej prawo do udziałów
w P.

Moment rozpoznania kosztu uzyskania przychodu.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów

wydatków na nabycie udziałów. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego
zbycia tych udziałów. W konsekwencji, zdaniem Spółki, wydatki na nabycie udziałów w P powinny
zostać rozpoznane przez Spółkę jako koszt uzyskania przychodu w momencie powstania przychodu
z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w P. W związku z powyższym, mając na uwadze, że:

1) dzień utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową jest ostatnim dniem
ostatniego roku podatkowego grupy,

2) przychód z tytułu sprzedaży udziałów powstaje w dniu dokonania sprzedaży oraz
3) wydatki na nabycie udziałów w P stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie powstania

przychodu z tytułu sprzedaży tych udziałów.
Zdaniem spółki, dochód zrealizowany na sprzedaży udziałów w P, bądź też ewentualna strata,

powinien zostać ujęty w rozliczeniu CIT podatkowej grupy kapitałowej, a nie w rozliczeniu podatko-
wym spółki. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny
prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe” – interpretacja Dyrektora
Izby Skarbowej w Warszawie z 12.8.2008 r., IP-PB3-423-747/08-2/MB, opubl. strona internetowa
Ministerstwa Finansów.

4. Podatkowa grupa kapitałowa może wpłacać zaliczki miesięczne również w formie 11
uproszczonej, ale dopiero począwszy od trzeciego roku istnienia grupy. Mianowicie
spółka płatnik może wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w wy-
sokości 1/12 podatku należnego podatku dochodowego od osób prawnych wykazanego
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Art. 1a Nb 12–14 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Wybór
uproszczonej formy wpłacania zaliczek miesięcznych związany jest z następującymi
obowiązkami po stronie spółki – płatnika:

1) zawiadomienia o wyborze takiej formy wpłacania zaliczek naczelnika urzędu
skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki płatnika w terminie wpłaty
pierwszej zaliczki miesięcznej w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy
wybrano uproszczoną formę wpłaty zaliczek,

2) stosowania tej formy wpłaty zaliczek w całym roku podatkowym,
3) wpłacania zaliczek w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

(zaliczka za ostatni miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni
do 20. dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego),

4) dokonania rocznego rozliczenia podatku dochodowego zgodnie z zasadami określo-
nymi w art. 27 PDOPrU.

5. Spółce – płatnikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego12
wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych należnego od podatkowej grupy
kapitałowej.

6. Spółka – płatnik jest zobowiązana zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego, który13
jest organem podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dla
grupy, wszelkie zmiany umowy tworzącej podatkową grupę kapitałową oraz zmiany
w kapitale zakładowym tworzących ją spółek – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
tych okoliczności.

III. Rok podatkowy podatkowej grupy kapitałowej

1. Zasady dotyczące wyboru roku podatkowego przez podatkową grupę kapitałową14
są analogiczne jak zasady dotyczące tej kwestii obowiązujące dla innych podatników
podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatkowa grupa kapitałowa może jako rok podatkowy wybrać rok kalendarzowy
lub inny okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Wybór ten może być dokonany
zarówno przez grupę rozpoczynającą działalność, jak i przez grupę kontynuującą
działalność.

W przypadku rozpoczęcia przez podatkową grupę kapitałową prowadzenia działalności
gospodarczej pierwszy rok podatkowy trwa:

1) od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego (gdy podatkowa
grupa kapitałowa zdecydowała, że jej rokiem podatkowym będzie rok kalendarzowy)
albo

2) od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego,
nie dłużej jednak niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych (gdy podatkowa grupa
kapitałowa zdecydowała, że jej rokiem podatkowym będzie okres inny niż rok
kalendarzowy).

Inaczej przedstawiać się będzie sytuacja, gdy:
1) podatkowa grupa kapitałowa rozpocznie działalność w drugiej połowie roku

kalendarzowego oraz
2) wybierze jako rok podatkowy rok kalendarzowy.

We wskazanych przypadkach pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia
działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto
działalność (czyli będzie trwać dłużej niż 12 miesięcy).

Przykład:
– podatkowa grupa kapitałowa rozpoczęła działalność 15 października 200X r. i jako rok

podatkowy wybrała rok kalendarzowy,
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Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Nb 15–16 Art. 1a

– pierwszy rok podatkowy grupy będzie trwać od 15 października 200X r. do 31 grudnia 200X +
1 rok,

– zatem pierwszy rok podatkowy grupy trwać będzie 14,5 miesiąca.

2. Warunkiem stosowania przez podatkową grupę kapitałową jako roku podatko- 15
wego innego okresu niż rok kalendarzowy jest (oprócz oczywiście zawarcia takiego
postanowienia w umowie dotyczącej utworzenia grupy) zawiadomienie przez spółkę –
płatnika właściwego dla niej naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie to musi być
dokonane w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia przez tę podatkową grupę kapitałową
działalności gospodarczej.

Inne zasady dotyczące ustalania długości roku podatkowego dotyczą podatkowej grupy
kapitałowej kontynuującej działalność, która decyduje o zmianie roku podatkowego
i wybiera jako rok podatkowy:

1) inny okres niż rok kalendarzowy, gdy rokiem podatkowym tej grupy był rok kalen-
darzowy (lub gdy już wcześniej wybrała jako rok podatkowy okres niepokrywający
się z rokiem kalendarzowym, ale zdecydowała o kolejnej zmianie) albo

2) rok kalendarzowy, gdy rokiem podatkowym tej grupy był okres niepokrywający się
z rokiem kalendarzowym.

W powyższych przypadkach spółka – płatnik zobowiązana jest zawiadomić właściwego
ze względu na jej siedzibę naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego
w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia przez podatkową grupę kapitałową
ostatniego roku podatkowego.

W razie zmiany roku podatkowego za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa
się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku
podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być
krótszy niż 12 i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

3. Powstanie podatkowej grupy kapitałowej ma również znaczenie dla zakończenia 16
oraz rozpoczęcia lat podatkowych spółek wchodzących w skład grupy.

Dla wszystkich spółek tworzących podatkową grupę kapitałową:
1) dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem

kończącym rok podatkowy tych spółek,
2) dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy

lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem
rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek.

Przykład:
– rok podatkowy spółki, która wchodziła w skład podatkowej grupy kapitałowej, jest tożsamy

z rokiem kalendarzowym,
– grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej 28.5.2008 r.,
– pierwszy rok podatkowy spółki po utracie przez grupę statusu podatkowej grupy kapitałowej

będzie trwać od 29.5.2008 r. do 31.12.2008 r.

Przykład:
– rok podatkowy spółki, która wchodziła w skład podatkowej grupy kapitałowej, trwa od 1 kwietnia

do 31 marca,
– grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej 28.5.2008 r.,
– pierwszy rok podatkowy spółki po utracie przez grupę statusu podatkowej grupy kapitałowej

będzie trwać od 29.5.2008 r. do 31.3.2009 r.

„(. . . ) Zasady ustalania dat granicznych roku podatkowego w związku z nabywaniem i utratą statusu
podatnika przez podatkowe grupy kapitałowe zawiera art. 8 ust. 7 PDOPrU. Na jego mocy, do
podatkowych grup kapitałowych odpowiednie zastosowanie znajdują unormowania ust. 1–5 tego
artykułu. Przepis ten określa ponadto w sposób szczególny moment zakończenia roku podatkowego
spółek «tracących» status podatnika w związku z utworzeniem grupy oraz początku roku
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podatkowego spółek «odzyskujących» status podatnika w związku z zakończeniem bytu prawnego
podatkowej grupy kapitałowej. W drugim z wymienionych przypadków, dla poszczególnych spółek
tworzących grupę dniem rozpoczynającym ich rok podatkowy jest dzień następujący po dniu,
w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej
grupy kapitałowej (art. 8 ust. 7 pkt 2 PDOPrU). Ustawodawca nie wprowadził do treści omawianej
ustawy szczególnych postanowień dotyczących sposobu ustalenia przez spółkę kapitałową końca
roku podatkowego, rozpoczętego w związku z odzyskaniem przez nią statusu podatnika podatku
dochodowego od osób prawnych na skutek utraty tego statusu przez podatkową grupę kapitałową,
której była członkiem. Oznacza to, że w powyższej sytuacji ma zastosowanie ogólna reguła
określania roku podatkowego, zawarta w art. 8 ust. 1 PDOPrU. W myśl tego przepisu, rokiem
podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi
inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym
zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego
– wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Odnosząc
powołaną zasadę do zdarzenia przedstawionego przez Wnioskodawcę, należy stwierdzić, że rok
podatkowy Banku – rozpoczęty w dniu następującym po dniu naruszenia warunku posiadania przez
spółkę dominującą bezpośredniego 95% udziału w Jego kapitale zakładowym – będzie trwał:

1) do końca roku kalendarzowego albo
2) do końca okresu stanowiącego rok podatkowy, jeżeli podatnik w statucie albo umowie spółki

przyjął rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym i zawiadomił o tym
właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Innymi słowy, Spółka powróci do ogólnych zasad określania roku podatkowego, jakie stosowała
przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej. W analizowanym przypadku nie znajdą nato-
miast zastosowania – wbrew stanowisku prezentowanemu przez Spółkę – regulacje zawarte w art. 8
ust. 2 i 2a PDOPrU. Przepisy te bowiem odnoszą się bezpośrednio do podatników podejmujących
działalność gospodarczą po raz pierwszy. Wnioskodawca natomiast kontynuuje działalność –
prowadził ją zarówno przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej, jak i w okresie jej
funkcjonowania. Sytuacja określania roku podatkowego Spółki współtworzącej Podatkową Grupę
Kapitałową w związku z utratą przez tę Grupę statusu podatnika nie mieści się zatem w zakresie
stosowania norm art. 8 ust. 2 i 2a PDOPrU. Trudno przy tym uznać za zbieżne ze stanowiskiem
Banku, powoływane przez Niego postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu
Skarbowego w Warszawie i opinię doktryny, skoro oba cytowane fragmenty dotyczą problemu
ustalenia roku podatkowego podmiotu rozpoczynającego prowadzenie działalności. Nie odnoszą się
one w żaden sposób do zagadnienia będącego przedmiotem wniosku. Podsumowując, w sytuacji
przedstawionej przez Wnioskodawcę, końcem roku podatkowego będzie:

1) koniec roku kalendarzowego albo
2) koniec okresu stanowiącego rok podatkowy, jeżeli w statucie albo umowie spółki przyjął

rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym i zawiadomił o tym właściwego
naczelnika urzędu skarbowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu
prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji” – interpretacja Dyrektora
Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4.8.2008 r., ITPB3/423-268b/08/MT, opubl. strona internetowa
Ministerstwa Finansów.

„Stosownie do art. 1a ust. 10 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w razie gdy w okresie obowiązywania
umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek
ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika
podatku dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem ust. 12,
oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego. W następstwie utraty statusu
podatnika przez podatkową grupę podatkową spółki wchodzące w skład tej grupy będą odrębnymi
podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, kontynuującymi działalność gospodarczą.
Zatem w przedstawionym stanie faktycznym znajdzie zastosowanie art. 8 ust. 1 PDOPrU, który
stanowi, iż rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba
że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie
odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego
naczelnika urzędu skarbowego, wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu
miesięcy kalendarzowych. Jeżeli więc w okresie przed zawiązaniem podatkowej grupy kapitałowej
spółki przyjęły rok podatkowy zgodny z rokiem obrotowym trwającym od 1 kwietnia do 31 marca,
to po utracie statusu podatnika przez tę grupę rok podatkowy spółek zakończy się 31 marca. Nie
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dochodzi w tym przypadku do zmiany roku podatkowego, bowiem obowiązujący przed powstaniem
podatkowej grupy kapitałowej rok obrotowy nie został zmieniony w statucie lub umowie spółki.
Tym samym po zaprzestaniu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej, ustalając koniec roku
podatkowego spółek wchodzących dotąd w skład tej grupy, nie uwzględnia się zasad określonych
w art. 8 ust. 3 PDOPrU, tj. że w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok
podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego
roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego, przy czym okres ten nie może
być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe. Spółek,
które tworzyły uprzednio podatkową grupę podatkową, nie dotyczy również art. 8 ust. 2 PDOPrU,
który stanowi, iż w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa
od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo ostatniego dnia wybranego
roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych, albowiem
w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z rozpoczęciem działalności gospodarczej po
raz pierwszy, lecz kontynuacją działalności rozpoczętej jeszcze w okresie przed zawiązaniem
podatkowej grupy kapitałowej. W związku z powyższym na podstawie art. 8 ust. 1 PDOPrU
w przypadku spółki, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem obrotowym trwającym od
1 kwietnia do 31 marca, w razie utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika
np. 30.6.2008 r. rok podatkowy tej spółki będzie trwał od 1.7.2008 r. do 31.3.2009 r. Kolejny zaś rok
rozpocznie się 1.4.2009 r., a zakończy 31.3.2010 r.” – post. Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego
Urzędu Skarbowego w Warszawie z 24.8.2006 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego,
1471/DPD1/423-77/06/KK/8, opubl. strona internetowa Ministerstwa Finansów.

„Jak ustalić datę zakończenia roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej i datę rozpoczęcia
roku podatkowego Banku, który wchodził w skład tej Grupy przed Jej rozwiązaniem? Czy
jest to dzień, w którym wystąpiła przesłanka uniemożliwiająca dalsze funkcjonowanie Grupy?
(. . . ) Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie
pytania pierwszego. (. . . ) Zdaniem Wnioskodawcy, regulacje w zakresie rozpoczęcia i zakończenia
roku podatkowego zawierają przepisy art. 8 PDOPrU. W szczególności, na podstawie art. 8
ust. 7 PDOPrU, unormowania ust. 1–5 tego artykułu stosuje się odpowiednio do podatkowych
grup kapitałowych, a dla poszczególnych spółek tworzących grupę dzień następujący po dniu,
w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej
grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek. Mając powyższe na
uwadze, Bank uważa, że przepisy podatkowe wprost określają datę rozpoczęcia roku podatkowego
przez spółki, które tworzyły podatkową grupę kapitałową przed jej rozwiązaniem, a które dalej
funkcjonują po jej rozwiązaniu. Jest nią dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres
obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej. Aby
prawidłowo wskazać dzień zakończenia roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej należy
natomiast, w opinii Spółki, odnieść się do art. 1a ust. 10 PDOPrU. Przepis ten stanowi, że
w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy powołującej podatkową grupę kapitałową
wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron
umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku
dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem ust. 12 ustawy
(który nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania, gdyż dotyczy innej przesłanki ustania bytu
podatkowej grupy kapitałowej), oznacza utratę statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową
oraz koniec jej roku podatkowego. A zatem, Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym
w analizowanej sytuacji datą zakończenia roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałową będzie
dzień, w którym:

1) nastąpi zbycie akcji Banku przez «G» Sp. z o.o. (posiadanie przez spółkę dominującą bez-
pośredniego 95% udziału w kapitale zakładowym spółek zależnych jest bowiem niezbędnym
warunkiem istnienia podatkowej grupy kapitałowej, natomiast zbycie akcji Banku spowoduje
spadek wielkości udziałów poniżej tego limitu) lub

2) dojdzie do połączenia Banku z innym bankiem, wskutek czego ustanie byt prawny
Wnioskodawcy, a «G» Sp. z o.o. przestanie być spółką dominującą w rozumieniu art. 1a ust. 2
pkt 1 lit. b powołanej ustawy,

czyli data, w której Podatkowa Grupa Kapitałowa utraci status podatnika podatku dochodowego
od osób prawnych. Dodatkowo, Jednostka podkreśla, iż w razie zaistnienia drugiego z powyższych
scenariuszy, przestanie Ona istnieć w wyniku połączenia metodą nabycia ze spółką przejmującą
(zostanie «wchłonięta» przez spółkę przejmującą). Dojdzie wówczas do utraty przez Podatkową
Grupę Kapitałową statusu podatnika i zakończenia Jej roku podatkowego. Niemniej jednak, sytuacja
ta nie wiąże się z koniecznością rozpoczęcia kolejnego roku podatkowego przez spółkę, która
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przejmie Bank. W szczególności, nie będzie miał tu zastosowania art. 8 ust. 7 PDOPrU, zgodnie
z którym dla poszczególnych spółek tworzących grupę, dzień następujący po dniu, w którym grupa
ta utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych
spółek. Powołany przepis odnosi się bowiem do spółek kontynuujących prowadzenie działalności po
ustaniu bytu podatkowej grupy kapitałowej. W efekcie przejęcia natomiast, Spółka będąca członkiem
Grupy przestanie istnieć. W opinii Wnioskodawcy, należy zatem uznać, iż przepisy podatkowe
nie nakładają w tym względzie na podmiot, który «wchłonie» Bank (tj. spółkę przejmującą)
obowiązku zakończenia roku podatkowego (także przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują
w tym przypadku obowiązku zakończenia roku obrotowego spółki przejmującej). Spółka wskazuje
również, że poglądy zbieżne z przedstawionymi w powyższych rozważaniach prezentowane były
także w rozstrzygnięciach organów podatkowych oraz w doktrynie prawa podatkowego. W post.
Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z 24.8.2006 r., 1471/DPD1/423-77/06/KK/7,
stwierdzono następująco: «(. . . ) jeżeli z przyczyn, o których mowa w art. 1a ust. 10 PDOPrU, dojdzie
do utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, dzień następujący po dniu, w którym
grupa utraciła status podatnika, będzie pierwszym dniem nowego roku podatkowego dla spółek,
które grupę tę tworzyły. Zatem, w ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu, prawidłowe jest stanowisko
Strony, że jeżeli utrata statusu PGK nastąpi dnia 30.6.2008 r., to nowy rok dla każdej ze spółek
rozpocznie się 1.7.2008 r.» W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy
w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe” –
interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4.8.2008 r., ITPB3/423-268a/08/MT, opubl.
strona internetowa Ministerstwa Finansów.

IV. Utrata statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową

1. Każde naruszenie któregokolwiek z warunków uznania podatkowej grupy kapitało-17
wej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez którąkolwiek ze spółek
wchodzących w skład grupy skutkuje utratą przez podatkową grupę kapitałową statusu
podatnika.

Utrata tego statusu następuje:
1) w przypadku naruszenia warunku dotyczącego poziomu dochodowości – z ostatnim

dniem miesiąca, w którym złożono zeznanie podatkowe, nie później jednak niż dzień,
na który, zgodnie z art. 27 ust. 1 PDOPrU, przypada termin złożenia tego zeznania,

2) na dzień naruszenia któregokolwiek z innych warunków uznania podatkowej grupy
kapitałowej za podatnika podatku dochodowego.

2. Rozwiązanie podatkowej grupy kapitałowej np. z powodu upływu okresu, na który18
zawarto umowę o utworzeniu grupy lub utrata jej statusu z uwagi na naruszenie jednego
lub kilku z warunków jej funkcjonowania, nie skutkuje koniecznością weryfikacji
kosztów i przychodów podatkowych poszczególnych spółek wchodzących w skład tej
grupy za okres jej funkcjonowania.

„(. . . ) Czy rozwiązanie Podatkowej Grupy Kapitałowej odniesie skutek wsteczny w postaci koniecz-
ności weryfikacji kosztów i przychodów podatkowych poszczególnych spółek wchodzących w skład
tej Grupy za okres Jej funkcjonowania (tj. konieczności dokonania korekt zeznań podatkowych)?
(. . . ) Zdaniem Wnioskodawcy, w trakcie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej, spółki ją
tworzące dokonują wielu wzajemnych rozliczeń, które dla celów podatkowych mogą być traktowane
na zasadach preferencyjnych – odmiennych w stosunku do transakcji, jakie zawierałyby te same
spółki nietworzące podatkowej grupy kapitałowej. I tak, na podstawie art. 11 ust. 8 PDOPrU,
przepisy dotyczące wymogów stawianych warunkom stosowanym w transakcjach dokonywanych
pomiędzy podmiotami powiązanymi nie mają zastosowania w przypadku świadczeń między
spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową. Mocą art. 16 ust. 1 pkt 14 tej ustawy natomiast,
nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem do-
konywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową. Spółka podkreśla ponadto,
że przepisy PDOPrU zawierają szczególne regulacje dotyczące ustalania podstawy opodatkowania
w podatkowych grupach kapitałowych. Zgodnie z art. 7a tego aktu prawnego, w podatkowych
grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest osiągnięty w roku
podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę
nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek,
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różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Mając na uwadze powyższe, Bank rozważa
kwestię ewentualnego wpływu rozliczeń dokonywanych w ramach podatkowej grupy kapitałowej
w trakcie jej funkcjonowania na sytuację podatkową tworzących ją spółek w przypadku zakończenia
bytu takiej grupy. Wskazuje przy tym, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych nie przewidują konieczności dokonywania wstecznej weryfikacji kosztów i przychodów
podatkowych poszczególnych spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej za okres
jej istnienia. Wyjątkiem są regulacje art. 18b ust. 8–10 PDOPrU. Zgodnie z ich treścią, w razie
utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika powinno dojść do odpowiednich korekt
ewentualnych odliczeń podatkowych związanych z nabyciem nowych technologii. Niemniej jednak,
jak podkreśla Wnioskodawca, w przypadku Podatkowej Grupy Kapitałowej, o której mowa we
wniosku, nie doszło do odliczeń przewidzianych w art. 18b – przepis ten nie ma zatem zastosowania
w przedstawionej sytuacji. W opinii Spółki, analiza przepisów podatkowych prowadzi do wniosku,
iż z samego faktu utraty przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika (w związku ze
zbyciem akcji Banku przez «G» Sp. z o.o. bądź połączeniem Banku z innym podmiotem) nie
wypływa jakikolwiek obowiązek wstecznych korekt rozliczeń podatkowych spółek tworzących
uprzednio Grupę. (. . . ) W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy
w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. (. . . )
Jak słusznie podkreślił Wnioskodawca, w okresie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej
do części wzajemnych rozliczeń dokonywanych przez spółki tworzące tę grupę mają zastosowanie
szczególne regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, takie jak powołane przez
Niego przepisy art. 11 ust. 8 i art. 16 ust. 1 pkt 14 tej ustawy. Ratio legis tych unormowań
należy upatrywać w sposobie ustalania dochodu podlegającego opodatkowaniu w podatkowych
grupach kapitałowych. Zgodnie bowiem z art. 7a ust. 1 PDOPrU, w grupach tych przedmiotem
opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku
podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę
nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek,
różnica stanowi natomiast stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza
się przy tym na zasadach określonych w art. 7 ust. 1–3 PDOPrU. Mocą art. 1a ust. 10 PDOPrU,
w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej
wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron
umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku
dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem ust. 12, oznacza
utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego. Z treści powołanego przepisu wynika,
że skutki prawne złamania warunków określonych w art. 1a ust. 2 PDOPrU, następują od momentu
zaistnienia tego naruszenia (ex nunc). Nie ma w związku z tym konieczności ponownego określania
przychodów i kosztów spółek tworzących podatkową grupę kapitałową za okres jej funkcjonowania.
W okresie tym spółkom przysługiwały bowiem szczególne uprawnienia wynikające z przepisów
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a ustawodawca nie uzależnił korzystania z tych
praw od elementu zachowania przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika przez określony
okres. Również przewidziane w art. 1a ust. 13 PDOPrU, ograniczenie możliwości przystąpienia
do innej podatkowej grupy kapitałowej przez spółkę wchodzącą uprzednio w skład grupy, która
utraciła ten status ze względu na naruszenie warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4
tego artykułu, dotyczy okresu po ustaniu bytu prawnego tej grupy. Co więcej, wbrew stanowisku
Wnioskodawcy, obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń
związanych z nabyciem nowej technologii, wynikający z art. 18b ust. 10 w zw. z art. 18b ust. 8–9
PDOPrU, będący następstwem utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika nie
stanowi skutku prawnego z mocą wsteczną. Jego realizacja następuje bowiem poprzez ujęcie
wartości tych odliczeń w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym grupa utraciła
status podatnika. Obowiązek ten ciąży wyłącznie na spółce, która wprowadziła nową technologię
do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wobec powyższego,
powołane unormowanie nie może być traktowane jako wyjątek przewidujący konieczność wstecznej
weryfikacji przychodów i kosztów podatkowych spółek tworzących podatkową grupę kapitałową po
ustaniu jej bytu prawnego. Odnosząc powyższe do sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę,
należy stwierdzić, że rozwiązanie Podatkowej Grupy Kapitałowej nie skutkuje koniecznością
weryfikacji kosztów i przychodów podatkowych poszczególnych spółek wchodzących w skład tej
Grupy za okres Jej funkcjonowania” – interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
z 4.8.2008 r., ITPB3/423-268c/08/MT, opubl. strona internetowa Ministerstwa Finansów.

3. Utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej nie skutkuje również koniecznością 19
wstecznego (za okres obowiązywania podatkowej grupy kapitałowej) rozliczenia kosztów
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Art. 2 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

i przychodów spółek, które wchodziły w skład grupy z uwzględnieniem przepisów art. 11
PDOPrU:

„W art. 11 ust. 1–3a ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst
jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zawarte są regulacje dotyczące stosowania cen
transferowych. (. . . ) Natomiast stosownie do art. 11 ust. 8 ustawy przepisy ust. 4 nie mają
zastosowania w przypadku świadczeń między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową.
Z powyższego jasno wynika, iż regulowanie przychodów i kosztów poszczególnych spółek
wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, poprzez stosowanie cen transferowych jest
zabiegiem w pełni dozwolonym przez prawo podatkowe. Kwestię utraty statusu podatnika z przyczyn
leżących po stronie któregoś z członków podatkowej grupy kapitałowej reguluje art. 1a ust. 10
PDOPrU. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu, w razie gdy w okresie obowiązywania umowy
wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron
umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku
dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem ust. 12, oznacza
utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego. Konsekwencją utraty statusu podatnika
przez podatkową grupę kapitałową, przewidzianą w ustawie o podatku dochodowym od osób praw-
nych, jest niemożność przystąpienia do innej podatkowej grupy kapitałowej w sytuacji określonej
w art. 1a ust. 13 tej ustawy. Brak jest natomiast jakichkolwiek regulacji nakładających na spółki,
które wchodziły w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązek rozliczenia cen transferowych
stosowanych w okresie istnienia grupy. (. . . ) Reasumując, utrata statusu podatnika nie powoduje
konieczności rozliczeń cen transferowych ze skutkiem wstecznym” – post. Naczelnika Pierwszego
Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 24.8.2006 r. w sprawie interpretacji prawa
podatkowego, 1471/DPD1/423-77/06/KK/2, opubl. strona internetowa Ministerstwa Finansów.

Art. 2. [Wyłączenia przedmiotowe]
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjal-
nych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów
określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17
ust. 1 pkt 4e;

2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;
3) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem

prawnie skutecznej umowy;
4) przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasa-

dach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym
(Dz.U. Nr 183, poz. 1353 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316), z zastrzeżeniem
art. 9 ust. 1a.

4)2 przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasa-
dach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym
(Dz.U. Nr 183, poz. 1353, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z ...), z zastrzeżeniem
art. 9 ust. 1a.

2. Działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca
na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym
(naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja
materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja
warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzy-
bów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt,
ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego
oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania

2 Art. 2 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu ustawy z 7.12.2012 r. (Druk sejmowy Nr 802), która wchodzi w życie
1.1.2013 r.
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