
 
 

 
 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 

Budynek Bałtyk XIII p. 
ul. Roosevelta 22 
60-829 Poznań 

 

T +48 61 643 45 50 

F +48 61 643 45 51 

office@wtssaja.pl 

www.wtssaja.pl 

Prezes Zarządu: 

Magdalena Saja 

NIP: 778-141-77-66 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto  

i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  

KRS 0000206176 

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN 

 

 

 

 

   

ZMIANY W CIT WYNIKIEM PRAC RADY UE 

 

 

Zwracamy Państwa uwagę na Dyrektywę Rady UE 2016/1164 ustanawiającą przepisy mające na celu 

przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a także Dyrektywę Rady UE 2017/952 zmieniającą Dyrektywę 

Rady UE 2016/1164 (dalej: Dyrektywy ATAD). 

Celem tych przepisów jest zwiększenie skuteczności w zakresie przeciwdziałania erozji baz 

podatkowych na rynku wewnętrznym i przenoszeniu zysków poza obszar rynku wewnętrznego. 

Dyrektywy ATAD stanowią pokłosie prac OECD w ramach inicjatywy BEPS. 

Dyrektywy ATAD nakazują państwom członkowskim UE implementację do porządku krajowego 

następujących rozwiązań: 

1. Ograniczenie możliwości odliczania odsetek do wysokości 30% EBITDA – zmiany w tym 

zakresie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o CIT, który ma wejść w życie 1 stycznia 2018 

r. 

2. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów, 

rezydencji podatkowej lub stałego zakładu (exit taxation) – zmiany w tym zakresie mają zostać 

zaimplementowane od 1 stycznia 2020 r. 

3. Wprowadzenie klauzuli ogólnej przeciw unikaniu opodatkowania - klauzula została już 

wprowadzona w Dziale IIIa Ordynacji podatkowej. 

4. Wprowadzenie zasad dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (ang. Controlled 

Foreign Company) – regulacje dotyczące CFC obowiązują od 1.01.2015 r., a ostateczne ich 

dostosowanie do przepisów Dyrektyw ATAD przewiduje projekt nowelizacji ustawy o CIT, 

który ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r. 

5. Wdrożenie zasad przeciwdziałających rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych – 

zmiany w tym zakresie mają zostać wprowadzone od 1 stycznia 2020 r. 

Będziemy Państwa informować o dalszych pracach legislacyjnych w zakresie implementacji Dyrektyw 

ATAD. 

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. 


