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Rozdział 3
ROK PODATKOWY

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Podatnik może jednakże wybrać, 
by rokiem podatkowym był okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzo-
wych, co powinno wynikać z umowy, statutu lub innego dokumentu regulują-
cego zasady funkcjonowania podatnika58.

Jeśli w trakcie swojej działalności podatnik dokona zmiany roku podatko-
wego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego 
miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do 
końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż 
dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe59.

Przykład

Podatnik, którego dotychczasowym rokiem podatkowym był rok kalenda-
rzowy, zdecydował, że od 2023 r. rokiem podatkowym będzie kolejnych 
dwanaście miesięcy od 1 maja do 30 kwietnia. Pierwszy „przedłużony” rok 
podatkowy po zmianie trwa od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.

O wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy podatnik in-
formuje w  zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy poprzedzający 
pierwszy po zmianie rok podatkowy60. Pamiętać należy, że skuteczna zmia-
na roku podatkowego wymaga zarejestrowania zmiany w  umowie (statucie) 
spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym – nie jest wystarczające samo podję-
cie uchwały przez wspólników spółki. Niemniej jednak wystarczy, aby zmiana 
umowy spółki została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przed 

 58 Art. 8 ust. 1 ustawy o CIT.
 59 Art. 8 ust. 3 ustawy o CIT.
 60 Art. 8 ust. 4 ustawy o CIT.
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poinformowaniem organu o zmianie roku podatkowego, to jest przed termi-
nem złożenia zeznania rocznego61.

Jeśli podatnik po raz pierwszy rozpoczyna działalność, pierwszy rok podat-
kowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego 
albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż 
dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. Jeśli jednak podatnik rozpocz-
nie po raz pierwszy działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego i wy-
bierze rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok 
podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalen-
darzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność62.

Przykład

Podatnik rozpoczyna działalność we wrześniu 2022 r. i wybiera rok kalenda-
rzowy jako rok podatkowy. Podatnik może zdecydować, czy jego pierwszy 
rok podatkowy kończy się 31 grudnia 2022 r. czy 31 grudnia 2023 r.

Osoby prawne i  jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 
które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy, informują o wy-
borze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy w zeznaniu rocznym, 
składanym za rok podatkowy, w którym uzyskały status tego podatnika63.

Wskazane powyżej zasady stosuje się odpowiednio do podatkowych grup 
kapitałowych. Dla poszczególnych spółek tworzących grupę:

1) dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę 
jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek;

2) dzień następujący po dniu, w  którym upłynął okres obowiązywania 
umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitało-
wej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek64.

Należy także wskazać na wynikający z ustawy o rachunkowości obowiązek 
zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu):

1) na dzień kończący rok obrotowy,
2) na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzeda-

ży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o  ile nie 
nastąpiło jego umorzenie,

3) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,

 61 Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 maja 2022 r., 
sygn. 0111-KDIB1-2.4010.171.2022.1.EJ.

 62 Art. 8 ust. 2–2a ustawy o CIT.
 63 Art. 8 ust. 5 ustawy o CIT.
 64 Art. 8 ust. 7 ustawy o CIT.
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4) w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem 
jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego 
połączenia,

5) na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli 
w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na 
dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,

6) na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w  stan likwidacji 
lub ogłoszenia upadłości,

7) na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami65.
Jeśli powyżej określony dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych wypada 

przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podat-
kowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakoń-
czeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunko-
wych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia 
otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku po-
datkowego66.

Ustawa o  rachunkowości przewiduje, że nie jest konieczne zamykanie 
i otwieranie ksiąg, jeśli rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udzia-
łów i nie powoduje powstania nowej jednostki. Dzieje się tak w przypadku po-
łączenia spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez 
ich dotychczasowych udziałowców, zwłaszcza przy łączeniu się spółek zależ-
nych w sposób bezpośredni lub pośredni od tej samej jednostki dominującej, 
jak również w razie połączenia jednostki dominującej niższego szczebla z  jej 
jednostką zależną67. Brak zamknięcia ksiąg oznacza, że rok podatkowy spółki 
przejmującej trwa do jego planowanego zakończenia. Konsekwencją tego jest 
także obowiązek sporządzenia zeznania rocznego, w  którym uwzględnione 
są przychody, koszty uzyskania przychodów oraz zaliczki na podatek spółki 
przejmowanej z roku podatkowego, w którym doszło do połączenia.

 65 Art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
 66 Art. 8 ust. 6 ustawy o CIT.
 67 Art. 12 ust. 3 pkt 2 oraz art. 44a ust. 2 ustawy o rachunkowości.
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Rozdział 18
OPODATKOWANIE NIEZREALIZOWANYCH 

ZYSKÓW (EXIT TAX)

Zasadą w  rozliczaniu podatku dochodowego jest określenie przychodu jako 
należnego i  odnoszenie do niego kosztów uzyskania przychodów. Niemniej 
jednak możliwe jest także opodatkowanie hipotetycznego dochodu, który był-
by osiągnięty, gdyby podatnik nie przeniósł za granicę Polski swojej siedziby 
albo składnika majątkowego. Konstrukcja opodatkowania dochodów z niezre-
alizowanych zysków nazywana jest exit tax.

Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z  niezrealizowanych zysków 
podlega:

1) przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w wyniku którego Rzeczpospolita Polska w całości albo w części 
traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika ma-
jątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością 
tego samego podmiotu;

2) zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich docho-
dów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), w wyniku której 
Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zby-
cia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku 
z przeniesieniem jego siedziby lub zarządu do  innego państwa, w  tym 
w związku z transgranicznym przekształceniem327.

Przepisy nie zawierają jednoznacznej defi nicji „przeniesienia składnika ma-
jątku”, podając jedynie przykładowy katalog okoliczności wskazujących na ta-
kie przeniesienie, takich jak:

 327 Art. 24f ust. 2 ustawy o CIT.
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1) podatnik posiadający siedzibę w Polsce przenosi do swojego zagranicz-
nego zakładu składnik majątku dotychczas związany z  działalnością 
prowadzoną na terytorium Polski;

2) podatnik posiadający siedzibę poza Polską przenosi do  państwa swo-
jej rezydencji podatkowej lub do innego niż Polska państwa, w którym 
prowadzi działalność poprzez  zagraniczny zakład, składnik majątku 
dotychczas związany z działalnością prowadzoną na terytorium Polski 
przez zagraniczny zakład;

3) podatnik posiadający siedzibę poza Polską przenosi do innego państwa 
całość albo część działalności prowadzonej dotychczas poprzez położo-
ny na terytorium Polski zagraniczny zakład328.

Składnikiem majątku jest także przedsiębiorstwo lub zorganizowana część 
przedsiębiorstwa329.

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków dotyczy również:
1) nieodpłatnego przekazania innemu podmiotowi położonego na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej składnika majątku;
2) wniesienia składnika majątku do podmiotu innego niż spółka lub spół-

dzielnia
– jeżeli w związku z tym przekazaniem albo wniesieniem wkładu Rzeczpospo-
lita Polska traci w całości albo w części prawo do opodatkowania dochodów ze 
zbycia tego składnika majątku330.

Opodatkowanie podatkiem od dochodów z  niezrealizowanych zysków 
w  wyniku zmiany rezydencji podatkowej nie dotyczy składników majątku, 
które po zmianie rezydencji podatkowej pozostają związane z  położonym 
na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznym zakładem podatnika, 
który zmienił rezydencję podatkową331.

Dochód z niezrealizowanych zysków stanowi nadwyżka wartości rynkowej 
składnika majątku ustalanej na dzień jego przeniesienia (czyli dzień poprze-
dzający dzień, w którym składnik ten przestaje być przypisany do działalności 
prowadzonej na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez zagra-
niczny zakład) albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji podatko-
wej ponad jego wartość podatkową.

Wartość rynkową składnika majątku określa się:
1) na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub pra-

wami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności 

 328 Art. 24f ust. 3 ustawy o CIT.
 329 Art. 24k ust. 2 ustawy o CIT.
 330 Art. 24k ust. 3 ustawy o CIT.
 331 Art. 24f ust. 4 ustawy o CIT.
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ich stanu i  stopnia zużycia oraz czasu i  miejsca odpłatnego zbycia – 
w przypadku papierów wartościowych oraz składników majątku, z któ-
rych przeniesieniem nie wiąże się zmiana istotnych ekonomicznie funk-
cji, aktywów lub ryzyk;

2) według zasad, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane – 
w pozostałych przypadkach.

Wartość podatkową składnika majątku stanowi wartość, niezaliczona 
uprzednio do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie, jaka zo-
stałaby przyjęta przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, gdyby skład-
nik ten został przez niego odpłatnie zbyty332.

Dochód oraz należny omawiany podatek może być oszacowany przez or-
gan podatkowy, jeżeli przyjęta przez  podatnika do  opodatkowania dochodu 
z  niezrealizowanych zysków wartość składnika majątku bez  uzasadnionych 
przyczyn ekonomicznych odbiega od jego wartości rynkowej i w wyniku tego 
podatnik nie wykazuje dochodów z niezrealizowanych zysków albo wykazuje 
te dochody w zaniżonej wysokości333.

Podstawę opodatkowania podatkiem od dochodów z  niezrealizowanych 
zysków stanowi suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla 
poszczególnych składników majątku. W  przypadku przeniesienia przedsię-
biorstwa lub jego zorganizowanej części dochód z niezrealizowanych zysków 
dotyczy całego przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części)334. W przypad-
ku podatkowych grup kapitałowych dochody (przychody) z  niezrealizowa-
nych zysków ustala się jako sumę dochodów wszystkich spółek tworzących tę 
grupę335.

Podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania336.
Podatek jest wykazywany w  formularzu CIT-NZ składanym w  terminie 

do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w  którym powstał dochód 
z niezrealizowanych zysków. W tym samym terminie należy także uiścić po-
datek337. 

Dla podatników mających siedzibę na terytorium Polski przewidziane 
jest pomniejszenie podatku, jeśli także za granicą następuje opodatkowa-
nie exit tax. Przy osiąganiu dochodów (przychodów) również poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli dochody te podlegają w obcym państwie 

 332 Art. 24f ust. 5–8 ustawy o CIT.
 333 Art. 24f ust. 9 ustawy o CIT.
 334 Art. 24f ust. 10 ustawy o CIT.
 335 Art. 24f ust. 13 ustawy o CIT.
 336 Art. 24f ust. 1 ustawy o CIT.
 337 Art. 24f ust. 12 ustawy o CIT.
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opodatkowaniu podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezre-
alizowanych zysków, dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przycho-
dami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku 
od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą 
podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jed-
nak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, 
która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. Do 
omawianego dochodu nie wlicza się jednakże przychodów zagranicznych, któ-
re nie są opodatkowane albo są zwolnione z podatku za granicą338.

Przewidziany jest czasowy brak opodatkowania dla  składnika majątku 
przeniesionego poza terytorium Polski na czas określony, nie dłuższy jednak 
niż 12 miesięcy, jeśli:

1) przeniesienie tego składnika majątku związane jest bezpośrednio z po-
lityką zarządzania płynnością przedsiębiorstwa podatnika położonego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium innego państwa;

2) przeniesienie papierów wartościowych lub innych składników majątku 
następuje na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia 
wierzytelności;

3) przeniesienie następuje w celu spełnienia ostrożnościowych wymogów 
kapitałowych określonych prawem Unii Europejskiej dla instytucji kre-
dytowych i fi rm inwestycyjnych.

W zeznaniu rocznym należy zadeklarować wartość rynkową składników 
majątku tymczasowo przeniesionych w roku podatkowym, za który jest skła-
dane zeznanie, oraz  przewidywany termin przeniesienia ich z  powrotem do 
Polski, jeżeli do dnia złożenia zeznania składniki te pozostają poza Polską. 

Jeżeli przed upływem 12 miesięcy, liczonych od pierwszego miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w  którym składnik majątku został przeniesiony 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustanie byt prawny podatnika 
(w  tym w  drodze jego likwidacji lub przejęcia przez  inny podmiot), to na-
leży opodatkować podatkiem exit tax wartość rynkową składnika majątku, 
zadeklarowanego uprzednio jako tymczasowo przeniesiony poza terytorium 
Polski. W takim przypadku należy złożyć do urzędu skarbowego deklarację 
o  wysokości dochodu z  niezrealizowanych zysków do  7. dnia poprzedzają-
cego dzień ustania bytu prawnego podatnika oraz w  tym terminie wpłacić 
podatek należny339.

 338 Art. 24f ust. 11 ustawy o CIT.
 339 Art. 24g ust. 1–4 ustawy o CIT.
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Zwolnienia i odroczenia odnoszące się do ogólnych zasad rozliczania po-
datku dochodowego nie mają zastosowania do podatku exit tax. Zwalnia się od 
tego podatku wyłącznie:

1) składniki majątku przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
organizacjom równoważnym do organizacji, o których mowa w art.  3 
ust. 2 i 3 tej ustawy, określonym w przepisach regulujących działalność 
pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Pol-
ska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie na-
leżącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym dzia-
łalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym 
te cele – w przypadku gdy podatnik nie posiada praw do udziału w zysku 
lub majątku tej organizacji; 

2) składniki majątku przeznaczone do  służbowego użytku pracowników, 
bezpośrednio związane z  wykonywaną pracą, niestanowiące aktywów 
trwałych lub obrotowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości340.

Podatek od dochodu z  niezrealizowanych zysków na wniosek podatnika 
może być rozłożony na raty. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 5 lat, licząc 
od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek jego zapłaty, jeże-
li przeniesienie składników majątku albo przeniesienie rezydencji podatkowej 
następuje na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub inne-
go państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które jest 
stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską lub Unią Europejską umowy w spra-
wie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych, rów-
noważnej wzajemnej pomocy przewidzianej w dyrektywie Rady 2010/24/UE 
z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wie-
rzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń. 

Jeśli istnieje realne ryzyko nieodzyskania podatku od dochodów z niezre-
alizowanych zysków, rozłożenie na  raty zapłaty całości albo części tego po-
datku następuje po przedłożeniu przez podatnika zabezpieczenia wykonania 
zobowiązania podatkowego z tego tytułu wraz z opłatą prolongacyjną w for-
mie przewidzianej przepisami Ordynacji podatkowej dla zabezpieczeń wyko-
nania zobowiązań podatkowych. Szacując ryzyko nieodzyskania podatku od 
dochodów z  niezrealizowanych zysków, organ podatkowy bierze pod uwagę 
w szczególności, czy:

1) wartość bilansowa zobowiązań podatnika w ostatnich 3 latach podatko-
wych nie przekraczała 50% wartości bilansowej jego aktywów;

 340 Art. 24h ust. 1–2 ustawy o CIT.
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2) podatnik właściwie regulował zobowiązania podatkowe w podatku do-
chodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fi -
zycznych, w  zakresie obowiązków płatnika podatku dochodowego od 
osób fi zycznych, a  jeżeli występowały zaległości w tych płatnościach – 
czy stanowiły one istotną wartość mogącą mieć wpływ na ocenę wypła-
calności i rzetelności podatnika;

3) podatnik posiada udziały w zagranicznej jednostce kontrolowanej;
4) w ostatnich 5 latach podatkowych toczyło się lub toczy się na dzień skła-

dania wniosku o rozłożenie podatku na raty, wobec podatnika, postę-
powanie w oparciu o przepisy regulujące unikanie lub uchylanie się od 
opodatkowania;

5) udzielenie przez podatnika gwarancji i poręczeń podmiotom powiąza-
nym jest uzasadnione gospodarczo i ekonomicznie;

6) podmioty powiązane z podatnikiem nie są zagrożone upadłością lub li-
kwidacją z powodu niewypłacalności.

Katalog potencjalnych zagrożeń w nieodzyskaniu podatku jest na tyle sze-
roki (a powyższe przesłanki są przykładowe), że bez zabezpieczenia trudno bę-
dzie uzyskać pozytywną decyzję o rozłożeniu na raty.

Decyzja organu podatkowego o rozłożeniu na raty wygasa, jeśli:
1) podatnik dokona zbycia w jakiejkolwiek formie przeniesionych poza te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej składników majątku, w tym przypi-
sanych do zagranicznego zakładu położonego poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

2) przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składniki ma-
jątku, w tym przypisane do zagranicznego zakładu, zostaną ponownie 
przeniesione do innego państwa niż państwo członkowskie Unii Euro-
pejskiej, chyba że przeniesienie to nastąpi do państwa należącego do Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego, które jest stroną umowy zawar-
tej z Rzecząpospolitą Polską lub Unią Europejską w sprawie wzajemnej 
pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych, równoważ-
nej wzajemnej pomocy przewidzianej w  dyrektywie Rady 2010/24/UE 
z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu 
wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń;

3) podatnik zmieni ponownie rezydencję podatkową na  rezydencję po-
datkową państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, 
chyba że ponowna zmiana rezydencji podatkowej nastąpi do  państwa 
należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które jest stroną 
umowy zawartej z Rzecząpospolitą Polską lub Unią Europejską w spra-
wie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych, 
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równoważnej wzajemnej pomocy przewidzianej w  dyrektywie Rady 
2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy 
odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obcią-
żeń;

4) nastąpi upadłość lub likwidacja podatnika; 
5) podmiot, który udzielił podatnikowi zabezpieczenia wykonania zobo-

wiązania podatkowego w postaci gwarancji lub poręczenia, ogłosi upa-
dłość, likwidację lub zostanie przejęty w wyniku łączenia lub podziału 
przez inny podmiot lub przekształcony w spółkę niemającą osobowości 
prawnej; 

6) podatnik nie dotrzymał terminu płatności którejkolwiek z rat lub opłaty 
prolongacyjnej.

Informacje o  wystąpieniu albo niewystąpieniu zdarzeń wskazanych 
w punktach 1–5 muszą być w trakcie okresu ratalnego raportowane do naczel-
nika urzędu skarbowego, który wydał decyzję o rozłożeniu na raty, w terminie 
do 7. dnia pierwszego miesiąca następującego po roku kalendarzowym, które-
go dotyczy ta informacja341.

 341 Art. 24i ust. 1–7 ustawy o CIT.
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