
NOTA AKTUALIZACYJNA

do ksi¹¿ki CIT 2022

� Wprowadzenie do ksi¹¿ki otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
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Wprowadzenie

Tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uwzglêdnia zmiany wprowadzone:

• ustaw¹ z dnia 14 paŸdziernika 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz¹du

terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927),

• ustaw¹ z dnia 14 paŸdziernika 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowoœci oraz niektórych in-

nych ustaw (Dz.U. poz. 2106),

• ustaw¹ z dnia 29 paŸdziernika 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych

ustaw (Dz.U. poz. 2105) ze zmianami wynikaj¹cymi z dwóch ustaw z dnia 9 grudnia 2021 r.

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2349

oraz poz. 2427)

obowi¹zuj¹ce od dnia 1 stycznia 2022 r., a tak¿e:

• ustaw¹ z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilnoœci i paliwach alter-

natywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2269)

obowi¹zuj¹ce od dnia 24 grudnia 2021 r.

Na koñcu ksi¹¿ki zamieszczono dodatkowo treœæ art. 27–89 ustawy z dnia 29 paŸdziernika 2021 r.

Opis oznaczeñ:

• czcionk¹ pogrubion¹ oznaczono zmiany wchodz¹ce w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2022 r.

• kursyw¹ oznaczono zmiany wchodz¹ce w ¿ycie 1 stycznia 2023 r.; w przypadku zmiany

brzmienia danego przepisu dodatkowo zamieszczono jego brzmienie obowi¹zuj¹ce do cza-

su wejœcia w ¿ycie zmiany.

� W ustawie o CIT wprowadzone zosta³y nastêpuj¹ce zmiany:

w art. 1 uchyla siê ust. 6

strona 8 (ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r., Dz.U. poz. 2427)

art. 12 ust. 1 pkt 16 – obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

strona 54 i 315 (ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r., Dz.U. poz. 2349)

w art. 15:

– w ust. 1hd pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podatnik wydatkowa³ œrodki pochodz¹ce z funduszu, o którym mowa w ust. 1hb, na cele

inne ni¿ cele inwestycyjne, o których mowa w ust. 1hba, albo”

strona 71 i 323 (ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r., Dz.U. poz. 2427)

– dodaje siê ust. 1xd w brzmieniu:

„1xd. W przypadku odp³atnego zbycia udzia³ów (akcji) w spó³ce powsta³ej z przekszta³cenia

spó³ki niebêd¹cej osob¹ prawn¹ kosztem uzyskania przychodów, o którym mowa

w art. 16 ust. 1 pkt 8, s¹ wydatki na nabycie lub objêcie prawa do udzia³ów w spó³ce
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przekszta³canej, powiêkszone o uzyskan¹ przez podatnika nadwy¿kê przychodów nad

kosztami ich uzyskania z tytu³u udzia³u w spó³ce przekszta³canej, obliczon¹ zgodnie

z art. 5, oraz pomniejszone o wyp³aty dokonane z tytu³u udzia³u w spó³ce prze-

kszta³canej i o przypadaj¹ce na podatnika wydatki niestanowi¹ce kosztów uzyskania

przychodów z tytu³u udzia³u w tej spó³ce. Je¿eli nast¹pi³o zmniejszenie udzia³u ka-

pita³owego w spó³ce przekszta³canej, to wydatki na nabycie lub objêcie prawa do

udzia³ów w spó³ce przekszta³canej, nadwy¿kê przychodów nad kosztami ich uzyskania

z tytu³u udzia³u w spó³ce przekszta³canej, wartoœæ wyp³aty dokonanej z tytu³u udzia³u

w spó³ce przekszta³canej oraz przypadaj¹ce na podatnika wydatki niestanowi¹ce

kosztów uzyskania przychodów z tytu³u udzia³u w tej spó³ce, przyjmuje siê w czêœci

odpowiadaj¹cej proporcjonalnie wartoœci udzia³u kapita³owego po jego zmniejszeniu

w stosunku do jego wartoœci przed zmniejszeniem. Przepis ten stosuje siê odpowiednio,

w przypadku gdy przedmiotem odp³atnego zbycia s¹ udzia³y (akcje) w spó³ce, która

powsta³a w nastêpstwie kolejnych przekszta³ceñ. Je¿eli w wyniku kolejnych prze-

kszta³ceñ, o których mowa w zdaniu trzecim, u podatnika powsta³ przychód podle-

gaj¹cy opodatkowaniu podatkiem dochodowym, to wartoœæ tego przychodu po-

wiêksza koszt uzyskania przychodów z tytu³u odp³atnego zbycia udzia³ów (akcji).”

strona 76 (ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r., Dz.U. poz. 2427)

w art. 16:

– w ust. 1 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) 225 000 z³ – w przypadku samochodu osobowego bêd¹cego pojazdem elektrycznym

w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoœci i pali-

wach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110, 1093 i 2269) oraz w przypadku samocho-

du osobowego bêd¹cego pojazdem napêdzanym wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej

ustawy,”

strona 89 (ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilnoœci

i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2269)

– ust. 5e otrzymuje brzmienie:

„5e. W przypadku samochodu osobowego bêd¹cego pojazdem elektrycznym w rozumieniu

art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoœci i paliwach alternatyw-

nych oraz w przypadku samochodu osobowego bêd¹cego pojazdem napêdzanym wo-

dorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy kwota limitu, o którym mowa w ust. 1

pkt 49a, wynosi 225 000 z³.”

strona 107 (ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilnoœci

i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2269)

dodaje siê art. 16u w brzmieniu:

„Art. 16u. 1. Hybrydowy podmiot:

1) zarejestrowany lub maj¹cy siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

2) traktowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako podmiot transparentny

– jest uznawany za rezydenta podatkowego Rzeczypospolitej Polskiej, je¿eli co najmniej 50%

udzia³ów w kapitale, prawach g³osu w organach kontrolnych, stanowi¹cych lub zarz¹dzaj¹cych

lub prawach do uczestnictwa w zysku w tym hybrydowym podmiocie posiadaj¹, bezpoœrednio

lub poœrednio, podmiot powi¹zany lub grupa podmiotów powi¹zanych po³o¿one w innym ni¿

Rzeczpospolita Polska pañstwie traktuj¹cym ten hybrydowy podmiot jako podmiot nietrans-

parentny.
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2. Dochód hybrydowego podmiotu uznanego za rezydenta podatkowego Rzeczypospolitej

Polskiej podlega opodatkowaniu na podstawie ust. 1 w zakresie, w jakim dochód ten nie pod-

lega opodatkowaniu w inny sposób na podstawie przepisów Rzeczypospolitej Polskiej lub

innego pañstwa.”

strona 130 (ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r., Dz.U. poz. 2427 – art. 2)

w art. 24a ust. 3 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) aktywa, o których mowa w lit. c, stanowi¹ co najmniej 50% wartoœci aktywów takiej jed-

nostki, przy czym przy ustalaniu tej proporcji w wartoœci aktywów, o których mowa w lit. c,

nie uwzglêdnia siê udzia³ów (akcji) w innej spó³ce:

– niemaj¹cej siedziby lub zarz¹du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

– nieposiadaj¹cej, bezpoœrednio lub poœrednio, udzia³ów (akcji) w spó³ce maj¹cej siedzibê

lub zarz¹d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo”

strona 184 i 349 (ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r., Dz.U. poz. 2427)

w art. 24aa ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Podatek od przerzuconych dochodów pomniejsza siê o:

1) kwotê zrycza³towanego podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1–2a, pobranego przez

podatnika tego podatku od nale¿noœci podmiotów powi¹zanych okreœlonych w ust. 2 z ty-

tu³ów wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2;

2) wartoœæ odpowiadaj¹c¹ iloczynowi wartoœci kosztów okreœlonych w ust. 2, które zosta³y

wy³¹czone w spó³ce w roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów na podstawie

art. 15c, oraz stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1.”

strona 189 (ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r., Dz.U. poz. 2427)

w art. 26:

– uchyla siê ust. 7aa

– ust. 7c otrzymuje brzmienie:

„7c. Oœwiadczenie, o którym mowa w ust. 7a, p³atnik jest obowi¹zany z³o¿yæ do organu po-

datkowego wskazanego w art. 28b ust. 15, nie póŸniej ni¿ do dnia wp³aty podatku za

miesi¹c, w którym dosz³o do prze-kroczenia kwoty okreœlonej w ust. 2e, przy czym wy-

konanie tego obowi¹zku po dokonaniu wyp³aty nie zwalnia p³atnika z obowi¹zku do-

chowania nale¿ytej starannoœci przed jej dokonaniem.”

strona 223 i 363 (ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r., Dz.U. poz. 2427)

w art. 26b w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „art. 22” zastêpuje siê wyrazami „art. 22 ust. 4–6”

strona 226 i 367 (ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r., Dz.U. poz. 2427)

art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podatnicy obowi¹zani do sporz¹dzenia sprawozdania finansowego przekazuj¹, za pomoc¹

œrodków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie

finansowe, odmowê podpisu, o której mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowoœci, oœwiad-

czenie lub odmowê z³o¿enia oœwiadczenia, o których mowa w art. 52 ust. 2b ustawy o rachun-

kowoœci, je¿eli zosta³y one sporz¹dzone, wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 15 dni

od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spó³ki – tak¿e odpis uchwa³y

zgromadzenia zatwierdzaj¹cej sprawozdanie finansowe. Obowi¹zek przekazania sprawozdania

finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej nie dotyczy podmiotów zwolnionych

podmiotowo z podatku oraz podmiotów, które na podstawie odrêbnych przepisów maj¹ obo-
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wi¹zek przekazywania sprawozdañ finansowych do Krajowego Rejestru S¹dowego. Sprawo-

zdanie finansowe jest sporz¹dzane w postaci elektronicznej odpowiadaj¹cej strukturze logicz-

nej udostêpnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowoœci albo w formacie,

o którym mowa w art. 45 ust. 1ga lub 1h tej ustawy. Obowi¹zek przekazania sprawozdania z ba-

dania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe nie s¹ objête obowi¹zkiem

badania.”

strona 229 (ustawa z dnia 14 paŸdziernika 2021 r., Dz.U. poz. 2106)

w art. 27c ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Przepisy ust. 1–10 nie maj¹ zastosowania do podatnika bêd¹cego:

1) stron¹ umowy o wspó³dzia³anie, o której mowa w art. 20s ust. 1 Ordynacji podatkowej;

2) uczelni¹ w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce.”

strona 234 (ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r., Dz.U. poz. 2427 – art. 2)

art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. 1. Podatnicy posiadaj¹cy zak³ady (oddzia³y) po³o¿one na obszarze jednostki samo-

rz¹du terytorialnego innej ni¿ w³aœciwa ze wzglêdu na ich siedzibê s¹ obowi¹zani sk³adaæ do

urzêdu skarbowego, w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku, informacjê, wed³ug ustalonego

wzoru, zawieraj¹c¹ wykaz zak³adów (oddzia³ów) oraz liczbê osób zatrudnionych na podstawie

umowy o pracê, œwiadcz¹cych pracê w poszczególnych zak³adach (oddzia³ach) ze wskazaniem

jednostek samorz¹du terytorialnego, na których obszarze s¹ po³o¿one, wed³ug stanu na dzieñ

31 grudnia roku poprzedniego.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do podatkowej grupy kapita³owej reprezentowanej

przez spó³kê dominuj¹c¹ oraz podatnika opodatkowanego rycza³tem, o którym mowa w roz-

dziale 6b.

3. (uchylony).”

strona 234 (ustawa z dnia 14 paŸdziernika 2021 r., Dz.U. poz. 1927)

w art. 28a w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymuj¹ brzmienie:

„3) oœwiadczeñ, o których mowa w art. 26 ust. 1a oraz art. 28s ust. 1;

4) informacji, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a, art. 18 ust. 1f pkt 1 oraz art. 28 ust. 1;”

strona 234 i 371 (ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r., Dz.U. poz. 2427)

w art. 28h ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do podatnika opodatkowanego rycza³tem przepisy rozdzia³u 3a stosuje siê odpowiednio,

przy czym kwoty niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów lub zaliczane do dochodów

(przychodów) na podstawie art. 16o ust. 1, art. 16p ust. 1 i 2, art. 16q, art. 16r, art. 16t ust. 1

oraz art. 16u ust. 2 uznaje siê za dochód z tytu³u nieujawnionych operacji gospodarczych.”

strona 239 (ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r., Dz.U. poz. 2427 – art. 2)

uchyla siê art. 28i

strona 239 i 376–377 (ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r., Dz.U. poz. 2427)

� Art. 24ca znajduj¹cy siê w ksi¹¿ce po art. 24aa powinien znajdowaæ siê po art. 24c

strona 190
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