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OD 1 STYCZNIA 2018 R. KONIEC KORZYŚCI PODATKOWYCH NA GRUNCIE 
PRZEPISÓW O CIT W OPARCIU O MECHANIZM DEBT PUSH DOWN 

 

W związku nowelizacją ustawy o CIT, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

ulegną zmianie przepisy dotyczące restrukturyzacji grup kapitałowych.  

Zmiany mają na celu usunięcie zidentyfikowanych przez Ministerstwo Finansów możliwości 

optymalizacji podatkowej dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju schematów 

restrukturyzacyjnych.  

Jedną z takich zmian jest wprowadzenie przepisu zapobiegającego wykorzystywaniu tzw. 

mechanizmu debt push down (art. 16 ust. 1 pkt 13c ustawy o CIT). 

W skrócie istota mechanizmu debt push down polega na tym, że udziały w spółce 

kapitałowej są nabywane przez spółkę celową, która takie nabycie finansuje pożyczką lub 

kredytem, a następnie obie spółki są łączone.  

W wyniku tego - od przychodu z działalności operacyjnej spółki przejmującej potrącane są 

odsetki od kredytu lub pożyczki zaciągniętej niejako na nabycie „własnych udziałów”. 

Od przyszłego roku tego typu odsetki zostaną wyłączone z kosztów uzyskania przychodów 

jako, cyt.: 

 „koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 uzyskanego w celu nabycia 

udziałów (akcji) spółki – w części, w jakiej pomniejszałyby one podstawę opodatkowania, w 

której uwzględniane są przychody związane z kontynuacją działalności gospodarczej tej 

spółki, w szczególności w związku z połączeniem, wniesieniem wkładu niepieniężnego, 

przekształceniem formy prawnej lub utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej”. 

Brak przepisów przejściowych wskazuje, że wolą ustawodawcy jest objęcie tym przepisem 

również odsetek od umów pożyczek i kredytów zaciągniętych przed 1.01.2018 r. 

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. 


