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Zagraniczna jednostka kontrolowana 
 
 
Zmiana dotyczy przepisów regulujących opodatkowanie dochodów zagranicznej       
jednostki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika objętego nieograniczonym       
obowiązkiem podatkowym. 
Zmiana dotyczy przepisu określającego zagraniczną jednostkę kontrolowaną. W        
obecnym brzmieniu art. 30f ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT (analogiczne zmiany w ustawie o                
CIT - omawiane artykuły w materiale video - art. 24a ustawy o CIT ), zagraniczną              1

jednostką kontrolowaną jest zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd         
lub zarejestrowana lub położona na terytorium lub w kraju wymienionym w           
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT. Zmiana =na             
objęciu tą definicją również zagranicznej jednostki mającej siedzibę lub zarząd          
lub zarejestrowaną lub położoną na terytorium lub w kraju wymienionym w           
aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych,        
wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 
 
Na podstawie art. 86a § 10 ustawy – Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw              
finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym         
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:  
1) listę krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych           
współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które          
nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję           
podatkową wydanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób          
fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych,  
2) dzień przyjęcia wykazu, o którym mowa w pkt 1, przez Radę Unii Europejskiej  
– w terminie 7 dni od dnia przyjęcia tego wykazu. 

 
Przepis art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej wszedł w życie 1 lipca 2020 r. i został                
wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym              
od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji              
podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1106). 

1 Art. 24a ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT: doprecyzowano, że mowa o bezpośrednim lub pośrednim posiadaniu 
udziałów w kapitale lub praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub praw 
do uczestnictwa w zysku. 
 
Zmieniony art. 24a ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT obejmuje definicją zagranicznej jednostki kontrolowanej 
także zagraniczną jednostkę z kraju wymienionego w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 86a § 
10 Ordynacji podatkowej. 
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