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Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej, 
dotyczących wydawania interpretacji podatkowych 

w sprawach transakcji lub innych zdarzeń z udziałem 
podmiotów powiązanych 

 
 

Changes in the provisions of the Tax Ordinance on tax 
rulings concerning transactions or other events with 

the participation of affiliates 
 
 

 

Szanowni Państwo, 
 

 Dear All, 
 

   
Trwają prace nad nowelizacją w 2018 r. 
przepisów Ordynacji podatkowej, regulujących 
wydawanie interpretacji indywidualnych. 
Planowana nowelizacja: 
 

 Works have been pending on an amendment, 
in 2018, to the provisions of the Tax 
Ordinance concerning issuance of individual 
tax rulings. The projected amendment: 
 

   
 wprowadza zmiany w zakresie wniosków 

odnoszących się do skutków podatkowych 
transakcji i innych zdarzeń, dokonywanych z 
udziałem krajowych i zagranicznych 
podmiotów powiązanych (w rozumieniu 
przepisów PIT i CIT), 

  introduces changes in applications which 
concern tax consequences of transactions 
made by, and other events that occur with 
the participation of, domestic and foreign 
affiliates (within the meaning of the PIT and 
CIT regulations), 

   
 w istotny (niekorzystny) sposób może wpływać 

interpretacje podatkowe, które zostały już 
wydane na rzecz podatników w odniesieniu do 
transakcji i innych zdarzeń z udziałem 
podmiotów powiązanych. 

  may substantially (adversely) affect tax 
rulings which have already been issued to 
taxpayers as regards transactions and other 
events with the participation of affiliates. 

   
 
Poniżej przedstawiamy zasadnicze postanowienia 
Nowelizacji. 

  
Below please find the fundamental provisions 
of the Amendment. 

 
 
 



 
1. Wnioski Grupowe 

 

 
1. Group Applications 

 
 
W przypadku, gdy w transakcji lub innym zdarzeniu, 
będącym przedmiotem wniosku o interpretacje 
indywidualną, uczestniczą podmioty powiązane (w 
rozumieniu przepisów PIT i CIT),  wniosek o wydanie 
interpretacji indywidualnej powinien być składany 
wspólnie przez podmioty powiązane uczestniczące w 
tej transakcji lub innym zdarzeniu („Wniosek 
grupowy”). 
 

  
Whenever related entities (within the meaning of 
the PIT and CIT regulations) participate in a 
transaction or another event being the subject of 
an application for an individual tax ruling, such an 
application should be filed jointly by the 
participating related entities (“Group Application”). 

 
 
Wniosek powinien obejmować dodatkowe 
(niewymagane dotychczas) informacje, w 
szczególności:   
 

  
The application should consist of additional (not 
required so far) pieces of information, in particular:   

 wskazanie oczekiwanych lub uzyskanych korzyści, w 
tym podatkowych, wynikających (bezpośrednio lub 
pośrednio) z dokonania transakcji lub innych 
czynności, 

  anticipated or derived benefits, including tax 
ones, which arise (directly or indirectly) out of 
the transaction made or other activities 
performed,  

 wskazanie transakcji i innych czynności 
dokonanych, będących trakcie lub planowanych, od 
których uzależnione jest uzyskanie głównych 
korzyści, o których mowa wyżej, 

  transactions and other activities performed, 
pending or planned, upon which gaining of the 
main benefits referred to above is made 
conditional, 

 wskazanie wartości przedsiębiorstwa, jego 
zorganizowanej części lub prawa majątkowego, 
objętych opisem stanu faktycznego lub zdarzenia 
przyszłego (wartość powyżej 10 mln. zł) 

  the value of enterprise, its organized part or 
property right as described in facts or a future 
event (the value to be over 10 million zlotys), 

 wskazanie wartości głównych korzyści   the value of main benefits,  
 wskazanie okresu, za który zostały określone 

wartości, o których mowa wyżej, 
  the period for which the aforementioned values 

have been determined, 
 opis powiazań pomiędzy podmiotami powiązanymi 

objętymi wnioskiem grupowym. 
 

  a description of ties among affiliates to which 
the group application pertains. 

 
Termin na wydanie interpretacji indywidualnej 
wynosić będzie 6 miesięcy. 

 The deadline for an individual tax ruling will be 6 
months. 

 
Tak jak dotychczas, Dyrektor KIS będzie mógł 
odmówić wydania interpretacji indywidualnej, gdy w 
jego ocenie istnieć będzie uzasadnione 
przypuszczenie, że do elementów stanu faktycznego 
lub zdarzenia przyszłego zastosowanie mogą mieć 
przepisy Klauzuli p/ko Unikaniu Opodatkowania (art. 
119a Ordynacji podatkowej). 

 Same as previously, the Director of the National 
Revenue Information may refuse to issue an 
individual tax ruling whenever in his/her opinion it 
can be reasonably assumed that the provisions of 
the General Anti-Abuse Rule may apply to 
elements of facts or a future event  (Art. 119a of 
the Tax Ordinance). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
2. Wpływ nowelizacji na toczące się 

postępowania w sprawie o wydanie 
interpretacji indywidualnej 
 

  
2. An impact of the amendment on 

pending proceedings for issuance of 
an individual tax ruling  

 
 

 
Znowelizowane przepisy będą miały zastosowanie 
także do wniosków o wydanie interpretacji 
indywidualnej, odnoszących się do transakcji lub 
innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych, 
które to wnioski zostały złożone lecz nie rozpatrzone 
do dnia wejścia w życie nowych przepisów. W takich 
przypadkach, Dyrektor KIS będzie mógł wezwać do 
uzupełnienia tych wniosków, poprzez wskazanie 
informacji wymaganych dla Wniosków grupowych 
(vide pkt 1).  
 

  
The amended regulations will apply also to 
applications for an individual tax ruling  concerning 
transactions or other events with the participation 
of related entities, which applications have already 
been filed but not examined by the effective date 
of the new regulations. In such cases, the Director 
of the National Revenue Information may call upon 
taxpayers to complete their applications by adding 
the information required for the Group 
Applications (vide Sec. 1). 

 

 
3. Wpływ nowelizacji na interpretacje 

wydane przed jej wejściem w życie 
 

  
3. An impact of the amendment on tax 

rulings issued before the effective 
date of the amendment    

 
 
 
W odniesieniu do interpretacji indywidualnych, które 
zostały wydane przed dniem wejścia w życie 
znowelizowanych przepisów, a dotyczą transakcji lub 
innych zdarzeń spełniających przesłanki objęcia ich 
Wnioskami grupowymi, przewiduje się wygaśnięcie 
tych interpretacji z dniem wejścia w życie 
znowelizowanych przepisów, jeśli podatnik, na rzecz 
którego interpretacja indywidualna została wydana, 
bez wezwania, w terminie 6 miesięcy od wejścia w 
życie nowelizacji, nie przekaże Dyrektorowi KIS 
informacji wymaganych we Wniosku Grupowym 
(vide pkt 1).  
 

  
As regards the tax rulings issued before the 
effective date of the amended regulations, such tax 
rulings to involve transactions or other events that 
meet prerequisites of being covered by Group 
Applications, the Amendment provides for the 
expiry of such tax rulings as from the effective 
date of the amended provisions if the taxpayer to 
whom such a tax ruling was issued fails to provide 
the Director of the National Revenue Information, 
within 6 months  following the effective date of the 
amendment, with the information required in the 
Group Application, without being summoned to 
do so (vide Sec. 1).    
 

 
W wyniku przekazania powyższych informacji, 
Dyrektor KIS może: 

 After having been provided with the foregoing 
information, the Director of the National Revenue 
Information may: 
 

 dokonać zmiany wydanej interpretacji w zakresie 
opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego 
bądź w zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy 
(np. uznać je za nieprawidłowe), 

  change the issued tax ruling as far as the 
description of facts or future event is concerned 
or as regards the assessment of the applicant’s 
position (e.g. deem it incorrect), 

 uchylić interpretację indywidualną i umorzyć 
postępowanie w sprawie, jeśli w świetle 
przekazanych nowych informacji uzna, że istnieje 
uzasadnione przypuszczenie, że do elementów 
stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,  mogą 
mieć zastosowanie przepisy Klauzuli p/ko Unikaniu 
Opodatkowania. 
 

  overrule the tax ruling and discontinue the 
proceedings in the matter if in view of the new 
information the Director is going to state that it 
can be reasonably assumed that the provisions 
of the General Anti-Abuse Rule may apply to 
elements of facts or a future event. 



 
 

4. Konieczność weryfikacji posiadanych 
interpretacji indywidualnych  
 

  
4. A need to verify individual tax 

rulings already in one’s possession  
 

 
 
Z uwagi na wskazane wyżej w pkt 3 ryzyko 
wygaśnięcia uzyskanych dotychczas interpretacji 
indywidualnych, istotne znaczenie mieć będzie ich 
przegląd pod kątem spełniania przez nie warunków, 
uzasadniających konieczność przekazania Dyrektorowi 
KIS dodatkowych informacji. 
 

  
In view of the risk of expiry of the tax rulings 
obtained to date, as referred to in Sec. 3 above, it 
will be of material importance to review contents 
of existing tax rulings in terms of them meeting the 
conditions that make it necessary for the taxpayer 
to provide the Director of the National Revenue 
Information with the additional information in 
question. 
 

 
 
Jesteśmy gotowi pomóc Państwu w tym zakresie. 
 

  
We will be happy to assist you in this regard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku pytań lub konieczności uszczegółowienia 
projektu nowelizacji, proszę o kontakt. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Should you have any questions or require further 
details of the draft amendment, please do not 
hesitate to contact me. 

   
 
 
 
 
 
 

Jarosław Bieroński 
Partner, attorney-at-law, tax advisor 
+48 22 608 70 52 
jaroslaw.bieronski@skslegal.pl 
 

 
 
 
 
 
This information was prepared to advise SK&S’ clients of selected important changes in Polish law and does not represent legal advice on  
a specific situation of any client and should not be treated by clients as such. Should you have any questions concerning the legal matters 
outlined above as they may apply to your business in Poland, please contact the partner in charge of your account. 
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