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Dyrektywa ATAD II dotycząca rozbieżności hybrydowych 
ma zostać wdrożona do polskiego porządku prawnego od  
1 kwietnia 2020 r. 

Nowe przepisy będą miały na celu przeciwdziałanie skutkom wystąpienia rozbieżności  

w kwalifikacji struktur hybrydowych (hybrid mismatches). Projekt ustawy znajduje się 

obecnie na etapie prac sejmowych. Podatnicy wchodzący w skład międzynarodowych 

grup kapitałowych lub dokonujący transakcji z podmiotami zagranicznymi powinni 

dokonać analizy, czy nowe przepisy będą miały do nich zastosowanie. 

Informacje ogólne 
◼ Do ustawy o CIT ma zostać dodany nowy rozdział, którego celem będzie 

przeciwdziałanie skutkom wystąpienia rozbieżności hybrydowych. Do skutków 

takich zalicza się: 

◼ podwójne odliczenie – odliczenie tej samej płatności od podstawy 

opodatkowania w więcej niż jednej jurysdykcji podatkowej 

◼ odliczenie bez opodatkowania – odliczenie płatności od podstawy 

opodatkowania w jednej jurysdykcji bez jej jednoczesnego uwzględnienia  

w podstawie opodatkowania w innej jurysdykcji. 

Rozbieżności 

hybrydowe 

◼ Rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych mogą występować z uwagi na 

istnienie: 

◼ hybrydowego podmiotu – podmiotu, który jest traktowany jako transparentny 

w jednej jurysdykcji podatkowej oraz jako nietransparentny w innej jurysdykcji 

◼ hybrydowego instrumentu finansowego (lub transakcji z wykorzystaniem 

takiego instrumentu) – instrumentu finansowego, który jest kwalifikowany 

inaczej dla celów podatkowych w dwóch jurysdykcjach 

◼ pominiętego zagranicznego zakładu (disregarded permanent establishment) 

- stałego zakładu (permanent establishment), który nie jest brany pod uwagę 

dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym w jurysdykcji położenia 

zakładu. 

Konsekwencje 

podatkowe 

◼ Zgodnie z nowymi przepisami, podatnik nie będzie miał prawa do odliczenia od 

podstawy opodatkowania kosztów, które podlegają podwójnemu odliczeniu 

lub odliczeniu bez opodatkowania. Będzie to miało miejsce w przypadku, gdy 

podwójnego odliczenia lub odliczenia bez opodatkowania dokonują podmioty 

powiązane lub w ramach uzgodnienia, którego celem było wykorzystanie 

rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych. 

◼ W przypadku gdy rozbieżność w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczy 

dochodu pominiętego zagranicznego zakładu podatnika będącego polskim 

rezydentem podatkowym, dochód tego podatnika powinien objąć dochód, który 

zostałby przypisany zakładowi, gdyby rozbieżność hybrydowa nie wystąpiła. 

Zasada ta nie będzie miała zastosowania, jeżeli na podstawie umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania zawartej z państwem innym niż państwo członkowskie 

UE istnieje obowiązek zwolnienia takiego dochodu z opodatkowania w Polsce. 
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Podwójna rezydencja 

podatkowa 

◼ Dodatkowo, nowe przepisy odnoszą się do konsekwencji podatkowych 

wynikających z podwójnej rezydencji podatkowej: 

◼ podatnik uznany za polskiego rezydenta podatkowego nie będzie miał prawa do 

rozpoznania kosztu podatkowego ani do obniżenia dochodu o straty, jeżeli takie 

koszty lub straty są możliwe do odliczenia w co najmniej dwóch państwach,  

w których podatnik jest traktowany jako rezydent podatkowy lub nie 

odpowiadają one podwójnie wykazanemu dochodowi 

◼ powyższa zasada nie będzie miała zastosowania, jeżeli podatnik został uznany 

za polskiego rezydenta podatkowego na podstawie umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a innym państwem 

członkowskim UE. 

Wejście w życie i 

rekomendowane 

działania 

◼ Wejście w życie nowych regulacji wstępnie planowane jest na 1 kwietnia 2020 r. 

◼ Z uwagi na to, że działania antyhybrydowe mogą mieć wpływ na wielu 

podatników, zachęcamy firmy, które są częścią międzynarodowych grup 

kapitałowych albo dokonują transakcji transgranicznych, do zweryfikowania, 

czy nowe przepisy będą ich dotyczyć. 

 Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma 

charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie 

prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów 

TPA Poland. 
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TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej 
i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym 
efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, corporate finance, 
outsourcingu księgowego i administracji płacowej, doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, a także doradztwa personalnego. 

Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą od 2018 r. oferujemy pod marką Baker Tilly 
Woroszylska Legal. Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym, procesowym 
i doradczym.  

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce - jednej z największych 
globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

Jako członek Baker Tilly International, łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem 
międzynarodowej grupy doradczej. 

www.tpa-group.pl | www.bakertilly.pl 
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