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Szanowni Państwo, 
 
W dniu 10 kwietnia 2018 na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został 
projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadzający instytucję tzw. „wniosku grupowego”  
o wydanie interpretacji indywidualnej. Zakres nowych regulacji jest znaczący, zarówno w kontekście 
wniosków składanych przez podatników w przyszłości, jak też (niestety) w przeszłości. Stopień 
skomplikowania regulacji i ich klarowność pozostawia równocześnie wiele do życzenia, więc należy się 
na ich kanwie spodziewać w przyszłości licznych sporów z organami podatkowymi. 
 
Istota nowych przepisów, sprowadza się do tego, że jeśli podatnik będzie opisywał stan faktyczny lub 
zdarzenie przyszłe, które obejmuje transakcje z udziałem podmiotów z nim powiązanych, to obligatoryjnie 
zmuszony będzie do złożenia wniosku o wydanie interpretacji wraz z tymi podmiotami. Opis stanu faktycznego 
(zdarzenia przyszłego) zawartego w takim „wniosku grupowym”, obejmować będzie m.in. wskazanie korzyści 
podatkowych wynikających z dokonania danej transakcji, czy też transakcji towarzyszących danej transakcji, 
od których zależne będzie uzyskanie przez podatnika wskazanych korzyści. W sytuacji, w której wymagane 
elementy „wniosku grupowego” nie zostaną opisane, wydana interpretacja nie będzie miała mocy ochronnej od 
dnia jej wydania (zatem z punktu widzenia podatnika tego rodzaju interpretacja nie będzie przedstawiała 
znaczącej wartości). Co istotne jednak „wniosek grupowy” może podlegać uzupełnieniu lub aktualizacji przez 
podatnika  (zarówno przed, jak i po wydaniu interpretacji indywidualnej) w zakresie brakujących elementów 
opisowych stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) i wówczas, pod pewnymi warunkami dodatkowymi, 
podatnik jednak uzyska zabezpieczenie swych ryzyk podatkowych.  
 
Co istotne, nowe regulacje będą miały też wpływ na interpretacje indywidualne już przez ograny podatkowe 
wydane.  Jak zakłada  projekt nowelizacji, podatnicy, którzy jeszcze przed wprowadzeniem zmian uzyskali 
interpretację w zakresie transakcji lub czynności z podmiotem powiązanym, będą zmuszeni do przekazania 
dodatkowych informacji wymaganych dla „wniosku grupowego” i to w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia  
w życie nowych regulacji. Jeżeli podatnik nie dopełni tego obowiązku, to uzyskana przez niego wcześniej 
interpretacja wygaśnie z chwilą wejścia w życie nowych przepisów.  
 
Oznacza to w praktyce, że podmioty, którym zależy na utrzymaniu w mocy posiadanych interpretacji, powinny 
zweryfikować wszystkie uzyskane w poprzednich latach interpretacje indywidualne i zweryfikować, czy nie były 
one przypadkiem uzyskiwane w kontekście transakcji grupowych (dokonanych z podmiotami powiązanymi). 
 
Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji, wszelkie uwagi do niego mogą być zgłaszane  
do 24 kwietnia 2018 roku. Jak założono w projekcie, ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od daty jej 
ogłoszenia.  
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Prosimy zwrócić uwagę, że zaprezentowany tekst nie powinien 
być rozumiany jako porada prawna, gdyż każdy indywidualny 
przypadek wymaga odrębnej, rzetelnej analizy. Z tego względu 
RSM Poland Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. oraz RSM 
Poland Audyt S.A. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności  
w związku z wykorzystaniem informacji, porad i wskazówek 
zamieszczonych w niniejszej publikacji.  
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Praktyczny przewodnik po podatkach 
i biznesie. Zapraszamy do lektury! 

RSM Poland jest członkiem RSM,  
6. co do wielkości sieci niezależnych firm 
doradczych i audytorskich, która posiada 
813 biur w 120 krajach i zatrudnia więcej 
niż 43.000 specjalistów na świecie. 
  
RSM Poland działa na polskim rynku już od 
1991 r. Przez ten czas zyskaliśmy ogromną 
wiedzę i doświadczenie. Udało nam się 
także stworzyć unikatowy zespół 
najlepszych specjalistów. 
  
Naszą firmę tworzą nasi klienci, których 
potrzeby stawiamy na pierwszym miejscu, 
dlatego oferujemy im kompleksową obsługę 
dostosowaną indywidualnie do ich potrzeb. 
To nasi klienci decydują o wachlarzu 
naszych usług, a my dajemy im możliwość 
rozwoju i wzrostu na każdym etapie ich 
działalności. Z wieloletniego doświadczenia 
wiemy, że nasze podejście jest gwarancją 
obopólnego sukcesu. 
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