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Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ustawach o 
podatkach dochodowych 

Ministerstwo Finansów zaczyna prace nad Ordynacją podatkową, zgodnie z 
wytycznymi zaakceptowanymi przez Radę Ministrów 18 marca 2014 r. 

Do Sejmu trafi zaś projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych, 
dotyczących wprowadzenia reżimu opodatkowania zagranicznych spółek 
kontrolowanych (tzw. CFC). 

Ordynacja podatkowa 

Jak donosi Kancelaria Premiera, najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej to 
m.in.: 

1. Informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej 

Powstanie tzw. Jednolity Plik Kontrolny, na podstawie którego badane będą 
raporty z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Ten nowy obowiązek ma 
przyczynić się do szybszego i sprawniejszego wychwytywania błędów w trakcie 
kontroli podatkowych. Koszty wdrożenia tego systemu oszacowano aż na 55 mln 
PLN. Zarazem Ministerstwo Finansów zakłada, że system ten może dać napływ 
dodatkowo wychwyconych w kontrolach podatków w wysokości nawet 400 mln 
PLN rocznie, co oznacza, że faktyczne oddziaływanie tej zmiany na podatników 
będzie istotne.   

2. Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 

Klauzula ma zwalczać sztuczne konstrukcje prawne, zwykle zawierające elementy 
zagraniczne, wykorzystywane do unikania zapłaty podatku. Klauzula będzie miała 
zastosowanie, gdy transakcja została faktycznie przeprowadzona, a czynności 
prawne zmierzały do obejścia prawa podatkowego. 

Klauzula była już obecna w Ordynacja podatkowej, ale Trybunał Konstytucyjny 
uznał ja za niezgodną z Konstytucją. Tym razem klauzula ma być stosowana tylko 
przez Ministra Finansów i możliwe ma być uzyskanie uprzedniej opinii Rady ds. 
Unikania Opodatkowania, opiniującej trudne przypadki unikania opodatkowania.  

3. Zmiany w interpretacjach podatkowych 

Wprowadzenie „grupowego” wniosku o interpretację ma pozwolić na wyjaśnienie 
wątpliwości transakcji zwieranych przez kilku kontrahentów. Po wydaniu 
interpretacji ogólnej, sprawy indywidualne do których stosuje się interpretacja 
ogólna będą jedynie uzyskiwały potwierdzenie zastosowania interpretacji ogólnej. 
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Ustawy podatkach dochodowych  

Jak donosi Kancelaria Premiera, najważniejsze zmiany w tym zakresie to m.in.: 

1. Opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek 
kontrolowanych 

Obowiązek uwzględnienia w podstawie opodatkowania osoby fizycznej lub 
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dochodów kontrolowanych 
podmiotów zagranicznych, mających siedzibę lub zarząd w państwie o niższym 
poziomie opodatkowania niż obowiązujący w Polsce. 

Zagraniczną spółkę kontrolowaną zdefiniowano przez odwołanie się do trzech 
kryteriów dotyczących poziomu kontroli – posiadania 25% udziału w kapitale, 
praw głosu lub udziału w zysku; charakteru uzyskiwanych przez zagraniczną 
spółkę przychodów (co najmniej 50% przychodów o tzw. charakterze pasywnym) 
oraz położenia zagranicznej spółki w państwie o niskiej stawce podatkowej niższej 
niż 14,25%. Za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznany będzie ponadto każdy 
podmiot położony w państwie uznawanym za raj podatkowy. Za spółki tego typu 
będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie 
wymienia informacji podatkowych. 

Przepisy te nie będą miały zastosowania do podatników kontrolujących 
zagraniczne spółki położone w państwie członkowskim UE lub EOG, o ile 
zagraniczna spółka prowadzi tam tzw. rzeczywistą działalność gospodarczą. 

2. Sposób ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w 
naturze 

Dla podmiotu przekazującego świadczenie niepieniężne powstanie przychód w 
wysokości wartości uregulowanego tym świadczeniem zobowiązania. 

3. Niedostateczna kapitalizacja 

Wyznaczenie maksymalnego poziomu odliczania odsetek nastąpi przez odwołanie 
do określonego procentu wartości podatkowej aktywów w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości – bez konieczności ustalania zadłużenia w stosunku do 
podmiotów powiązanych i niezależnie od wysokości posiadanego kapitału 
własnego. 

4. Certyfikat rezydencji 

Certyfikat rezydencji bez wskazanego okresu ważności będzie ważny rok od dnia 
wydania. 

 


