
Powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt
1 ustawy 

Zgodnie z ww. art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług: 
„2. Przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania: 
1) w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;” 

Zgodnie z ww. art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oraz dalszymi przepisami,
do których odsyła ten przepis): 
„1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:[…] 
2) 
2) podmiocie - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej
oraz zagraniczny zakład;[…] 
4) podmiotach powiązanych - oznacza to: 
a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub 
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: 
- ten sam inny podmiot lub 
-  małżonek,  krewny  lub  powinowaty  do  drugiego  stopnia  osoby  fizycznej  wywierającej  znaczący  wpływ na  co
najmniej jeden podmiot, lub 
c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub 
d) podatnika i jego zagraniczny zakład; 
5)  powiązaniach  - oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi;
[…]. 
2. Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się: 
1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%: 
a) udziałów w kapitale lub 
b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub 
c)  udziałów lub  praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich  ekspektatywy,  w tym jednostek  uczestnictwa  i
certyfikatów inwestycyjnych, lub 2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych
decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub 
3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. 
3. Posiadanie pośrednio udziału lub prawa, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza sytuację, w której jeden podmiot
posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów,
przy czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada: 
1) wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych
przy ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa - w przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw
łączących te podmioty są równe; 
2) najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio
udziału lub prawa jest ustalana - w przypadku gdy wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są różne; 
3)  sumie  wielkości  posiadanych  pośrednio  udziałów lub  praw  -  w  przypadku  gdy  podmioty,  pomiędzy  którymi
wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział
lub prawo. 
4.  Jeżeli  pomiędzy  podmiotami  występują  relacje,  które  nie  są  ustanawiane  lub  utrzymywane  z  uzasadnionych
przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych
struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane. 

Zgodnie z ww. art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz dalszymi przepisami, do
których odsyła ten przepis): 
„1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:[…] 
2) podmiocie - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej
oraz zagraniczny zakład;[…] 
4) podmiotach powiązanych - oznacza to: 
a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub 
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: 
- ten sam inny podmiot lub 
-  małżonek,  krewny  lub  powinowaty  do  drugiego  stopnia  osoby  fizycznej  wywierającej  znaczący  wpływ  na  co
najmniej jeden podmiot, lub 
c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub 
d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą



w jej skład i jej zagraniczny zakład; 
5)  powiązaniach  - oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi;
[…]. 
2. Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się: 
1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%: 
a) udziałów w kapitale lub 
b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub 
c)  udziałów lub  praw  do  udziału  w zyskach lub majątku  lub  ich  ekspektatywy,  w tym  jednostek  uczestnictwa  i
certyfikatów inwestycyjnych, lub 
2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub 
3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.
3. Posiadanie pośrednio udziału lub prawa, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza sytuację, w której jeden podmiot
posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów,
przy czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada: 
1) wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych
przy ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa - w przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw
łączących te podmioty są równe; 
2) najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio
udziału lub prawa jest ustalana - w przypadku gdy wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są różne; 
3)  sumie  wielkości  posiadanych  pośrednio  udziałów  lub  praw -  w  przypadku  gdy  podmioty,  pomiędzy  którymi
wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział
lub prawo. 
4.  Jeżeli  pomiędzy  podmiotami  występują  relacje,  które  nie  są  ustanawiane  lub  utrzymywane  z  uzasadnionych
przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych
struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane.” 


