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Poniżej mamy przyjemność przesłać informację o aktualnościach podatkowych - w tym wydaniu biuletynu 

informujemy Państwa o najnowszej wersji projektu wprowadzającego zmiany w przepisach ustawy o CIT,           

w tym o: 

• zmianach dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie transakcji dokonywanych                         
z „podmiotem rajowym”, 

• wydłużeniu terminów działania tarcz antyinflacyjnych do 31 grudnia 2022 r. oraz 

• pozostałych istotnych zmianach planowanych w ustawie o CIT. 

W przypadku zainteresowania podanymi zagadnieniami, uprzejmie prosimy o kontakt. 

Transakcje z „podmiotem rajowym” 

→ W ramach projektu nowelizacji CIT zaproponowano, by całkowicie uchylić obowiązek 
sporządzania dokumentacji TP dla tzw. pośrednich transakcji rajowych. Nowe przepisy 

miałyby wejść z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r., tj. miałyby zastosowanie także dla transakcji    

z 2021 roku. Oznaczałoby to zniesienie obowiązku weryfikowania rozliczeń kontrahentów                     

z podmiotami rajowymi i uzyskiwania od nich oświadczeń. Wszystko wskazuje na to, iż nowelizacja 

zostanie uchwalona w najbliższym czasie i nie będzie konieczności uzyskiwania oświadczeń 

kontrahentów za 2021 r.   

→ Obowiązek sporządzania dokumentacji TP pozostanie wyłącznie dla bezpośrednich transakcji 

rajowych. W tym zakresie planuje się zwiększenie progów istotności: 

o do 2,5 mln zł - dla transakcji finansowych, 

o do 500 tys. zł - dla pozostałych transakcji. 
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Tarcze antyinflacyjne 

→ W lipcowym wydaniu naszego biuletynu podatkowego informowaliśmy Państwa o wydłużeniu 

terminów stosowania obniżonych stawek VAT do 31 października 2022 r.  

W projekcie zaproponowano, by preferencyjne stawki VAT obowiązywały do końca 2022 r.  

Pozostałe zmiany w ustawie o CIT 

→ W projekcie zmian zaproponowano także inne istotne zmiany w ustawie o CIT, m.in.: 

o całkowite uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie (przepisy miały wejść w życie              

od 2023 r.), 

o odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie           

do końca 2023 r.), 

o wydłużenie terminów na złożenie oświadczeń WH-OSC (składanych w celu zwolnienia płatnika 

z obowiązku stosowania mechanizmu pay-and-refund w podatku u źródła): 

• nie później niż ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł (tzw. oświadczenie pierwotne); 

• w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku 

podatkowego (tzw. oświadczenie następcze). 

Ponadto wydłużeniu ulegnie ważność złożonego WH-OSC - do końca roku podatkowego. 

o rezygnację z obowiązku wykazywania w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązań, 

z którymi związane są zwiększenia lub zmniejszenia dokonywane przez podatników w ramach 

stosowania „ulgi na złe długi” w  (od 1 stycznia 2023 r.), 

o uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków: podatek od przychodów 

z budynków ma podlegać zwrotowi na wniosek podatnika bez wydawania decyzji o zwrocie 

podatku, jeżeli wniosek nie budzi wątpliwości (wnioski złożone od 1 stycznia 2023 r.).  

 
Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się pomocne. W przypadku pytań lub wątpliwości 
uprzejmie proszę o kontakt. 
 
Z poważaniem 

Juliusz Wojciechowski 

wspólnik, doradca podatkowy nr wpisu 09942 

tel: (61) 88 42 000 

fax: (61) 88 42 001 

mobile: 502 517 093 

e-mail: juliusz.wojciechowski@bwhs.pl 

 

Powyższy Newsletter zawiera jedynie ogólne informacje i wskazówki. Nie powinny być one podstawą do zawierania jakichkolwiek transakcji lub podejmowania decyzji, bez 

uzyskania profesjonalnej porady podatkowej dotyczącej sytuacji indywidualnego podatnika.  BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp.k. nie ponosi prawnej 

odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.  
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