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Ustawa z dnia 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych 
ustaw.

Dz. U. z 2020 r. poz. 2123 z dnia 30.11.2020 r.



Zagraniczna jednostka kontrolowana

Przed zmianami: Brak bezpośredniego wskazania w treści art. 24a ust. 2 pkt 4 ustawy  o CIT:  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.

Brak odniesienia do obwieszczenia wydanego na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej w kontekście 
tego, co uznaje się za zagraniczną jednostkę kontrolowaną.

W art. 24a ustawy o CIT, określone są przepisy  regulujące zasady opodatkowania 
dochodów kontrolowanych jednostek zagranicznych (CFC - ang. Controlled Foreign 
Corporation).



Zagraniczna jednostka kontrolowana

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.



Zagraniczna jednostka kontrolowana

art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej 

§  10. 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 wydawanym 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.
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