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Posiada bogate doświadczenie doradcze w zakresie podatku od towarów i podatków dochodowych. Doradzał na rzecz
największych podmiotów gospodarczych, jak również był prelegentem na szkoleniach branżowych, w tym również w
przypadku podmiotów z branży budowlanej, produkcyjnej, farmaceutycznej, bankowej, ubezpieczeniowej oraz
transportowej.
Autor oraz współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje m. in. na łamach „Rzeczpospolitej”,
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Interia.pl.
Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu prawa korporacyjnego, podatku VAT, podatku od nieruchomości, PCC,
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BMW Financial Services Sp. z o.o., mBank SA, Telewizja POLSAT SA, KGHM Polska Miedź SA, Mostostal Warszawa SA,
Bayer Polska Sp. z o.o., Vattenfall Bussines Services Poland Sp. z o.o., BNP Paribas Leasing Group Sp. z o.o.
Kontakt bezpośredni:
kom. 605 167 290

mail: radoslaw.zuk@ecdpgroup.com

Ograniczenie KUP w przypadku
białej listy oraz MPP
art. 15d ustawy o CIT
1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej
płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców:
1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu
w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i
usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą,
dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby
podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.
3) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z
art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z
pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej
ustawy.
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Ograniczenie KUP w przypadku
białej listy oraz MPP

art. 15d ustawy o CIT
2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej
płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy w tej części:

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów zwiększają przychody

- w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa
rachunku płatniczego albo został zlecony przelew.",
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Ograniczenie KUP w przypadku
białej listy oraz MPP
art. 15d ustawy o CIT
4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący
płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień
zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o
podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3
Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy
faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.".
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Ograniczenia wynikające z art. 19 PP

Art. 19. Prawa przedsiębiorców
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością
gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w
każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności,
przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach
obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania
transakcji.
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Ograniczenia wynikające z art. 19 PP
Art. 3. PP
Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we
własnym imieniu i w sposób ciągły.
Art. 4. PP

1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
działalność gospodarczą.
2. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez
nich działalności gospodarczej.
3. Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez
osoby zagraniczne określają odrębne przepisy.
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Nowa baza podatników VAT tzw.
biała lista
96b:
d)

pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz
przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;",

e)

dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z
prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu
identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu
STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.";
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Nowa baza podatników VAT tzw.
biała lista
96b: ust. 7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśla podmiot z wykazu po upływie
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym naczelnik urzędu skarbowego nie
dokonał rejestracji podmiotu jako podatnika VAT albo wykreślił podmiot z rejestru jako
podatnika VAT.";
"8. Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.

9. Dostęp do wykazu jest możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
10. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, z urzędu lub na wniosek, usuwa lub prostuje
dane inne niż dane osobowe zawarte w wykazie niezgodne ze stanem rzeczywistym.

11. Podmiot, którego dane zostały zawarte w wykazie, może złożyć do Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wniosek o usunięcie lub sprostowanie danych innych niż dane
osobowe niezgodnych ze stanem rzeczywistym wraz z uzasadnieniem.
12. Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia, w drodze decyzji, usunięcia lub
sprostowania danych innych niż dane osobowe zawartych w wykazie wskazanych we
wniosku podmiotu, jeżeli spowodowałoby to niezgodność ze stanem rzeczywistym.".
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Rodzaje rachunków bankowych

Art. 49 Prawa bankowego
1. Banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:
1) rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, oraz prowadzone dla nich na
zasadach określonych w rozdziale 3a rachunki VAT;
2) rachunki lokat terminowych;
3) rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym
rachunki rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych;
4) rachunki powiernicze.
2. Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone
wyłącznie dla:
1) osób prawnych;
2) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają
zdolność prawną;
3) osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla 10
osób będących przedsiębiorcami.

Dzień polecenia przelewu

63c. Prawa bankowego
Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego
rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje
dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego.
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Podstawowe założenia

„Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych,

tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa
międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Projektowana ustawa stanowić
ma kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych, w szczególności dochodów z podatku CIT.”
– czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo – akcyjne opodatkowane są podatkiem dochodowym
od osób prawnych – według MF jest to walka z „rażącymi przejawami tzw. agresywnej optymalizacji
podatkowej”.
Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku. Zmiany obejmą wszystkie spółki komandytowe,
niezależnie od tego, czy ich aktualny rok obrotowy odpowiada rokowi kalendarzowemu.

30 września 2020 r. projekt ustawy został skierowany do Sejmu.
ecdpgroup.com

W związku z objęciem
spółek komandytowo –
akcyjnych podatkiem
CIT, od 2014 roku ich
liczba nieustannie
spada.

Źródło: Uzasadnienie projektu ustawy
ecdpgroup.com

Od 2014 roku spółka
komandytowa stała się drugą,
po spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością najczęściej
zakładaną spółką w Polsce.

Źródło: Uzasadnienie projektu ustawy
ecdpgroup.com

Spółki komandytowe w
Polsce

W Polsce zaledwie 3% spółek komandytowych
posiada kapitał zagraniczny.
Stoi to w sprzeczności z uzasadnieniem MF
o walce ze szkodliwą, międzynarodową
optymalizacją podatkową z udziałem takich
spółek.

3%

97%
Liczba spółek z polskim kapitałem
Liczba spółek z zagranicznym kapitałem

ecdpgroup.com

Spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne jako podatnicy CIT
– nowy / stary pomysł MF
Podatnikiem CIT zostaną również niektóre spółki jawne – te, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i spełniają łącznie następujące warunki:
• wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne,

• spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających – bezpośrednio
lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego – prawa do udziału
w zysku tej spółki lub aktualizacji informacji w ciągu 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmiany.

„Celem realizacji powyższych zamierzeń i postulatów projekt przewiduje objęcie zakresem
podmiotowym ustawy o CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, których wspólnikami nie są
wyłącznie osoby fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku dochodowego
partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość
uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym.”
Źródło: Uzasadnienie projektu ustawy
ecdpgroup.com

Podniesienie limitu z 1,2 mln euro do 2 mln w przypadku małych
podatników lub rozpoczynających działalność
W projekcie ustawy znajduje się propozycja podwyższenia limitu przychodów osiąganych w roku
podatkowym z obowiązujących obecnie 1,2 mln euro na 2 mln euro.
Limit ten uprawnia do korzystania z niższej, 9% stawki CIT.
Aktualnie z tego limitu mogą korzystać spółki z o.o., spółki akcyjne oraz komandytowo – akcyjne.
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Opodatkowanie komplementariusza

Komplementariusz będzie mógł pomniejszyć podatek z tytułu udziału w zyskach spółki o kwotę
odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku
należnego od dochodu tej spółki
przy czym - kwota pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty obliczonego podatku.

W tym przypadku mówimy o jednokrotnym opodatkowaniu.
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Opodatkowanie komandytariuszy
W przypadku spółek komandytowych, w których powiązania między wspólnikami nie wskazują na
„optymalizacyjny cel” ich utworzenia przewiduje się wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem
dochodowym przychodów komandytariuszy.
Zwalnia się zatem kwotę stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w
zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej
jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w
każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Przewidziane zwolnienie nie będzie miało zastosowania do komandytariuszy posiadających bezpośrednio lub
pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce kapitałowej będącej komplementariuszem w spółce
komandytowej.
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Opodatkowanie komandytariuszy

Ze zwolnienia nie będzie mógł skorzystać komandytariusz, który pełni funkcję członka zarządu
w podmiocie:
będącym komplementariuszem w spółce komandytowej,
posiadającym bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość
prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej,
lub będący podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki
posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną
lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

W praktyce dochód komandytariusza będzie często podlegał dwukrotnemu opodatkowaniu.
ecdpgroup.com

Opodatkowanie spółek komandytowych CIT - przykład
Obecnie

Po zmianach

Przychód spółki

10 000 000

10 000 000

Dochód Spółki

2 000 000

2 000 000

Brak CIT

380 000

Dochód spółki po opodatkowaniu

2 000 000

1 620 000

Dochód komandytariusza (50%)

1 000 000

810 000

PIT Komandytariusza

190 000

153 900

Zysk netto komandytariusza

810 000

656 100

Efektywna stawka podatku

19 proc.

34,39 proc.

CIT 19%

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Komandytariusz ma 50% udziałów w spółce
komandytowej. Jej komplementariuszem nie
jest spółka z o.o..
Przychód i dochód wynoszą odpowiednio
5 mln i 1 mln zł. Komandytariusz skorzysta
z obu przewidzianych zwolnień.
Po pierwsze, spółka zostanie opodatkowana
niższym CIT - 9 proc.
Po drugie, przy naliczaniu PIT
komandytariusza zostanie zastosowane
prawo do odliczenia 50 proc. przychodów
w maksymalnej kwocie 60 tys. zł.
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Konsekwencje dla firm rodzinnych

Wejście w życie nowych przepisów może zmusić firmy do przekształcenia spółki komandytowej w inną.

Konieczność przekształcenia spółki w inną niż komandytowa może ułatwić wrogie przejęcie firmy rodzinnej
lub narazić ją na utratę części majątku.

Podwójne opodatkowanie lub przekształcenia spółki mogą się wiązać z redukcją zatrudnienia w danej spółce.
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Ulga na złe długi w CIT
Art. 18f.
1.
Podstawa opodatkowania ustalona zgodnie z art. 18 lub art. 24d ust. 3 oraz po
uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 18d:
1)
może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o
zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia
dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90
dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;
2)
podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość
zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym
zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym
upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w
umowie.

Ulga na złe długi w CIT
2.
Jeżeli podatnik poniósł stratę, o której mowa w art. 7 ust. 2, z którą związana jest
transakcja handlowa w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom,
kwota straty:

1)
może być zwiększona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o
zapłatę świadczenia pieniężnego, w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zwiększenia
dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90
dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;
2)
podlega zmniejszeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość
zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym
zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym
upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w
umowie.

Ulga na złe długi w CIT
3.
Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy opodatkowania, przysługującego na podstawie
ust. 1 pkt 1, jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy opodatkowania o
nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż
przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do
zmniejszenia. Zmniejszenia podstawy opodatkowania w kolejnych latach dokonuje się, jeżeli
wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
4.
Jeżeli wartość zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest wyższa od kwoty
straty podlegającej zmniejszeniu na podstawie ust. 2 pkt 2, różnica zwiększa podstawę
opodatkowania na podstawie ust. 1 pkt 2.
5.
Zmniejszenia na podstawie ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do dnia
złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
6.
Zwiększenia na podstawie ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do dnia
złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane.
7.
W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia na
podstawie ust. 1 pkt 1 i ust. 3 albo zwiększenia na podstawie ust. 2 pkt 1, wierzytelność
zostanie uregulowana lub zbyta, podatnik obowiązany jest do zwiększenia podstawy
obliczenia podatku lub zmniejszenia straty w zeznaniu podatkowym składanym za rok
podatkowy, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, odpowiednio o wartość
kwot uprzednio odliczonych albo doliczonych. Jeżeli kwota straty jest mniejsza od kwoty ją
zmniejszającej, różnica zwiększa podstawę opodatkowania.

Ulga na złe długi w CIT

8.
W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zwiększenia na podstawie
ust. 1 pkt 2 i ust. 4 lub zmniejszenia na podstawie ust. 2 pkt 2, zobowiązanie zostanie
uregulowane, podatnik zmniejsza podstawę opodatkowania lub zwiększa stratę w zeznaniu
podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zobowiązanie zostało uregulowane.
Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy opodatkowania jest wyższa od tej podstawy,
zmniejszenia podstawy opodatkowania o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych
latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku
podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.
9.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wyłącznie do wierzytelności lub zobowiązań,
odpowiednio o zapłatę lub do zapłaty, świadczeń pieniężnych, wynikających z transakcji
handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji przynajmniej u jednej ze stron określa się
przychody lub koszty uzyskania przychodów, bez względu na termin ich ujęcia w tych
przychodach lub kosztach uzyskania przychodów.

Ulga na złe długi w CIT
10.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące
warunki:
1)
dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania
podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania
upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
2)
od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej
wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została
wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku gdy rok
kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w
którym zawarto umowę - gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego
późniejszej z tych czynności;
3)
transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności
dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11.
Okres 90 dni, o którym mowa w ust. 1 i 2, liczy się począwszy od pierwszego dnia
następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie upływie terminu do
uregulowania zobowiązania.
12.
Wierzytelności odliczone od podstawy opodatkowania lub zwiększające kwotę straty
na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5-7 nie podlegają zaliczeniu do
kosztów uzyskania przychodów na podstawie innych przepisów ustawy.

Ulga na złe długi w CIT
13.
Wierzytelności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie podlegają odliczeniu od podstawy
opodatkowania ani nie zwiększają straty, jeżeli zostały zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów na podstawie innych przepisów ustawy, w tym poprzez rezerwy lub odpisy.
14.
Jeżeli uprawnienie albo obowiązek odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia, o
którym mowa w ust. 1, 2 i 4 albo ust. 7 i 8, powstaje po zmianie formy opodatkowania,
zmniejszenia albo zwiększenia podstawy opodatkowania albo straty dokonuje się w zeznaniu
podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy
opodatkowania.
15.
Jeżeli termin zapłaty określono na fakturze (rachunku) lub w umowie z naruszeniem
przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, przez termin zapłaty, o
którym mowa w ust. 1 i 2, rozumie się termin określony zgodnie z przepisami tej ustawy.

16.
Przepisy ust. 1-15 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki niebędącej osobą
prawną, z tym że warunek, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, stosuje się do spółki niebędącej
osobą prawną.
17.
Przepisy ust. 1-16 stosuje się odpowiednio w przypadku uregulowania lub zbycia
części wierzytelności.
18.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do transakcji handlowych dokonywanych między
podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.
19.
Podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia, o których mowa w ust. 1-4 albo
ust. 7 i 8, obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z
którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia.

Zmiany w CIT i PIT 2019
w zakresie podatku u źródła
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
wersja do 01.01.2019 r.:

rzeczywistym właścicielu - oznacza to podmiot otrzymujący daną należność dla
własnej korzyści, niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym
podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części danej należności innemu
podmiotowi;
wersja po nowelizacji:
rzeczywistym właścicielu - oznacza to podmiot, który spełnia łącznie
następujące warunki:
a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o
jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności
lub jej części,
b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym
podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub
części należności innemu podmiotowi,
c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli
należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
29
przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność
29
gospodarczą, przepis art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio;

Definicja rzeczywistego właściciela
WYROK WSA W WARSZAWIE z dnia 3 września 2019 r., sygn. III SA/Wa
2592/18
Okoliczność, że należności licencyjne pobierane są przez spółkę z siedzibą w
Szwajcarii nie zmienia faktu, że rzeczywistym odbiorcą tych należności
licencyjnych jest spółka z siedzibą poza UE, tj. spółka z siedzibą w USA.
Okoliczność ta wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 3a
u.p.d.o.p. Również z orzecznictwa TSUE wynika, że nie jest istotne kto jest
pośrednikiem w transferze należności licencyjnych, lecz istotne jest to kto jest
rzeczywistym beneficjentem tych należności. Skoro beneficjentem rzeczywistym
należności licencyjnych wypłacanych przez polską spółkę jest spółka
amerykańska nie są spełnione przesłanki omawianego zwolnienia.
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Zmiany w CIT i PIT 2019
w zakresie podatku u źródła
w art. 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz
osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów
wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, do wysokości nieprzekraczającej w
roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2 000
000 zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z
zastrzeżeniem ust. 2, 2b, 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek
dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust.
1a–1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest
możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów
podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przy weryfikacji
warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub
art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z
przepisów prawa podatkowego, w tym z umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności.
Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz
skalę działalności prowadzonej przez płatnika.”,
31
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Zmiany w CIT w 2017 r. – doprecyzowanie
przepisów dotyczących miejsca osiągania
przychodu
w art. 3 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:
3. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników,
o których mowa w ust. 2, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:
1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
2) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej
nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do
takiej nieruchomości;
3) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących
papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze
zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
4) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce
niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo
instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów,
bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
32
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Zmiany w CIT w 2017 r. – doprecyzowanie
przepisów dotyczących miejsca osiągania
przychodu
5) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub
potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania
świadczenia.
4. Wartość aktywów, o której mowa w ust. 3 pkt 4, ustala się na ostatni dzień miesiąca
poprzedzającego miesiąc zbycia udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w
spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo
instytucji wspólnego inwestowania.
5. Za dochody (przychody), o których mowa w ust. 3 pkt 5, uważa się przychody wymienione w
art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1, jeżeli nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w
ust. 3 pkt 1-4.
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Zmiany w PIT w 2017 r. – doprecyzowanie przepisów
dotyczących miejsca osiągania przychodu
2b.

2
Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez
względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na
miejsce wypłaty wynagrodzenia;
3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej
nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do
takiej nieruchomości;
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Zmiany w PIT w 2017 r. – doprecyzowanie
przepisów dotyczących miejsca osiągania
przychodu
5) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących
papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane
ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
6) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w
spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu
inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50%
wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
7) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub
potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia
umowy i wykonania świadczenia.

35

35

Miejsce powstania przychodu
wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2017 r. sygn. II FSK 424/15
Na gruncie przepisów obowiązujących do końca 2016 r. kryterium decydującym o
powstaniu ograniczonego obowiązku podatkowego na terytorium Polski jest wypłata
wynagrodzenia przez polskiego podatnika
TEZA:
W przypadku usług niematerialnych ocenianych w kontekście art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p.
oraz art. 3 ust. 2b u.p.d.o.f. nie można uznać za adekwatne i wystarczające
kryterium miejsca wykonania usługi. Bowiem usługa niematerialna może być
wykonywana w kilku państwach, a zatem brak w takiej sytuacji możliwości
jednoznacznego określenia miejsca jej wykonania. Podobnie przyjęcie wyłącznie
kryterium efektu danej usługi (czy jest on osiągany wyłącznie na terytorium Polski
czy jest osiągany za granicą) także nie pozwala na jednoznaczne określenie miejsca
osiągania dochodu. Bowiem polski podatnik może nabywać usługi niematerialne,
które wywołają efekt nie tylko w Polsce, ale także w innym państwie. Zatem to także
nie jest adekwatne kryterium. Zasadne jest natomiast przyjęcie, na gruncie
przepisów obowiązujących do końca 2016 r., kryterium tym jest miejsca wypłaty
wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, że o miejscu wypłaty wynagrodzenia nie
decyduje sam fakt wypłaty/przelania środków, lecz to, że zamawiającym,
wypłacającym wynagrodzenie jest polski podatnik, dla którego to wynagrodzenie
stanowić będzie wydatek zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. W ten
sposób zapewniony jest łącznik miejsca powstania dochodu na terytorium Polski.
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Miejsce powstania przychodu
wyrok 7 sędziów NSA z dnia 15 maja 2017 r. sygn. II FSK 3587/14
Przepis art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. wprowadzając instytucję ograniczonego obowiązku
podatkowego posługuje się pojęciem miejsca osiągnięcia dochodu, a nie miejscem
wykonania usługi. Pod pojęciem „dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej” należy rozumieć zarówno dochody osiągane z działań podejmowanych na
terytorium Polski, jak również dochody z działań podejmowanych poza granicami Polski
na rzecz polskiego rezydenta. Opodatkowanie uzyskiwania dochodów/przychodów przez
podmiot podatkowy w danym państwie będzie uzależnione od wystąpienia tzw. łącznika
podatkowego. Wśród łączników podatkowych należy wyróżnić łącznik podmiotowy, tj.
łącznik miejsca zamieszkania lub siedziby, tzw. rezydencja, domicyl podatkowy oraz
łącznik przedmiotowy, czyli łącznik źródła.
W art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. niewątpliwie występuje łącznik przedmiotowy, nawiązujący do
źródła przychodu. W świetle art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. można przyjąć, że nierezydenci
świadczący usługi niematerialne, usługi doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego i
usługi doradcze o innym charakterze i inne usługi niematerialne, których natura
zasadniczo odpowiada usługom wymienionym w art. 21 u.p.d.o.p. na rzecz spółki będącej
polskim rezydentem, podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
Wypłata wynagrodzenia za świadczone usługi pochodziła od polskiego rezydenta.
Przesłankę opodatkowania dochodów nierezydenta w Polsce stanowi osiągnięcie
dochodów na terytorium Polski, tj. tam gdzie znajduje się źródło przychodu.

37

Podstawa prawna poboru podatku u źródła
Art. 21 ustawy o CIT:
1. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:
1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych,
znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z
należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za
użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka
transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym
doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub
sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za
pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie
imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług
reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i
pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze
- ustala się w wysokości 20% tych przychodów,
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Podstawa prawna poboru podatku u źródła
Art. 21 ustawy o CIT:
1. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:
3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu
w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi
handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

4)

uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne
przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z
lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga
posiadania biletu lotniczego przez pasażera

- ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia
podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
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Ubezpieczenia a podatek u źródła
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia
28/08/2019, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.269.2019.2.MS

Świadczenie usług ubezpieczeniowych ma charakter podobny do gwarancji, gdyż
zakład ubezpieczeń zgodnie art. 805 § 1 k.c., zobowiązuje się, w zakresie
działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie
zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się
zapłacić składkę. O możliwości zaklasyfikowania usługi do świadczeń
podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym
wystarczające jest, że usługa jest świadczeniem o podobnym charakterze do
świadczeń wymienionych w treści art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. Ponieważ w
przedstawionym opisie sprawy usługi ubezpieczenia nabywane są przez spółkę są
od podmiotu mającego siedzibę w innym niż Polska kraju UE oraz ww. usługi
ubezpieczeniowe są usługami zbliżonymi do gwarancji, a źródło należności z
tytułu świadczonych usług ubezpieczeniowych znajduje się na terytorium Polski,
spółka zobowiązana będzie do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego
od osób prawnych, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p.

40

Zakup powierzchni reklamowej a podatek u źródła
interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia
30/07/2019 r., sygn. 14-KDIP2-1.4010.178.2019.1.PW

Usługi reklamowe stanowią czynności związane z oddziaływaniem na klientów i
potencjalnych nabywców polegające na dostarczaniu informacji, argumentacji,
obietnic, zachęty i skłaniania klientów do korzystania z usług przedsiębiorcy. A
zatem, należności wypłacane dostawcom mediów, będącym osobami prawnymi
nieposiadającymi na terytorium Polski siedziby lub zarządu, związane z
udostępnianiem nośników mediów w celu emisji przekazów handlowych,
mieszczą się w katalogu świadczeń objętych ryczałtowym podatkiem
dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. Tym samym
wypłata należności z tego tytułu na rzecz nadawców będzie objęta obowiązkiem
wynikającym z postanowień art. 26 ust. 2e w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p.
W konsekwencji nieprawidłowe jest stanowisko, że zakup nośników mediów
zarówno od niepowiązanych, jak i powiązanych dostawców mediów przez spółkę
nie podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla usług wymienionych w
art. 21 ust. 1 pkt 2a w zw. z art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. (ponieważ wynagrodzenie
płatne dostawcom mediów nie powinno być kwalifikowane jako płatność z tytułu
„usługi reklamowej”) i dlatego spółka nie będzie zobowiązana pobrać od
wypłaconego z tego tytułu wynagrodzenia podatku u źródła.
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Zwolnienia z obowiązku poboru podatku
u źródła
Art. 21 ustawy o CIT:
3.Zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki:
3) spółka:
a) o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w
kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, lub
b) o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w
kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
4) odbiorcą należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w
następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.
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Zwolnienia z obowiązku poboru podatku
u źródła
Art. 21 ustawy o CIT:
3a. Warunek posiadania udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3, uważa się także
za spełniony, jeżeli zarówno w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jak i w
kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 2, inna spółka podlegająca w państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio - nie mniej
niż 25% udziałów (akcji). Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

3b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o
którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3a, wynika z tytułu własności.
3c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli spółka, o której mowa w ust.
3 pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

43

Zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła
Art. 21 ustawy o CIT:
4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółki, o których mowa w ust. 3
pkt 3, posiadają udziały (akcje) w wysokości, o której mowa w ust. 3 pkt 3,
nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
5. Przepisy ust. 3 i 4 mają również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat
nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 3 pkt 3,
upływa po dniu uzyskania przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przychodów, o
których mowa w ust. 1 pkt 1. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania
udziałów (akcji), o których mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch
lat, spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z
odsetkami za zwłokę, od przychodów określonych w ust. 1 pkt 1 w wysokości 20%
przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Odsetki nalicza się od
następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w art. 26 ust. 3.
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Zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła
Art. 21 ustawy o CIT:
6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania do przychodów, które
zgodnie z odrębnymi przepisami zostaną uznane za:
1) przychody z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej należności, o
których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) przychody z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika;
3) przychody z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa
do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika;
4) przychody z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej
tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od
powstania wierzytelności.
7. Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1, między
podmiotem wypłacającym i uzyskującym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby
między sobą niezależne podmioty, w wyniku czego kwota wypłaconych należności
jest wyższa od tej, jakiej należałoby oczekiwać, gdyby powiązania te nie istniały,
zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się tylko do kwoty należności
określonej bez uwzględniania warunków wynikających z tych powiązań. Przepisy
art. 11 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
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