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PLANOWANE ZMIANY USTAWY O CIT DOTYCZĄCE PODATKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

W poprzednich newsletterach informowaliśmy Państwa o planowanych zmianach w ustawie o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

Kolejna z obszernych zmian dotyczy funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (dalej: PGK). 

Projekt nowelizacji ustawy o CIT zakłada m.in. 

 

1. Obniżenie wysokości przeciętnego kapitału zakładowego warunkującego rejestrację grupy 

spółek jako PGK z 1 000 000 zł do 500 000 zł, 

2. Obniżenie bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym, jaki spółka dominująca musi 

posiadać w spółkach zależnych PGK z 95% do 75%, 

3. Obniżenie progu poziomu dochodowości PGK z 3% do 2%, 

4. Skrócenie terminu zgłoszenia umowy PGK do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego do 

45 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego, 

5. Wprowadzenie zakazu korzystania przez spółki wchodzące w skład PGK ze zwolnienia w 

podatku CIT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefie 

ekonomicznej, 

6. Wprowadzenie zakazu pomniejszenia PGK o którąkolwiek ze spółek wchodzących w jej skład. 

 

Ponadto przepisy zaostrzają skutki wystąpienia zmian faktycznych lub prawnych, które prowadzą do 

naruszenia warunków uznania PGK za podatnika podatku dochodowego. 

Istotne jest, że w takiej sytuacji utrata statusu podatnika następuje z mocą wsteczną, tj. począwszy 

od dnia rejestracji PGK, a nie jak dotychczas - z momentem zaistnienia okoliczności naruszających 

warunki uznania PGK za podatnika CIT. 

Oznacza to, że w przypadku utraty statusu podatnika przez PGK, spółki wchodzące w jej skład mają 

obowiązek rozliczenia podatku CIT za cały okres od dnia rejestracji PGK. 

Kwota zaliczek i podatku wpłaconego w ramach PGK będzie zaliczana na poczet należnych zaliczek i 

należnego podatku poszczególnych spółek PGK, proporcjonalnie do ich dochodów. 

W takiej sytuacji należy się liczyć z dodatkowym kosztem w postaci odsetek budżetowych od 

zaległości podatkowych liczonych od dnia rejestracji PGK 

Wyjątkiem od zasady retrospektywnej utraty statusu PGK będzie sytuacja, gdy PGK nie spełni 

warunku dochodowości w minimalnej wysokości 2 %. 

Zmiany mają wejść w życie począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. 

Będziemy na bieżąco Państwa informować o dalszym procesie legislacyjnym w tym zakresie. 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


