Podmiotami powiązanymi są zgodnie z ustawą:
1. podmiotami, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny
podmiot,znaczący wpływ oznacza:
a. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
• udziałów w kapitale lub
• praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
• udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek
uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
b. faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji
gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, lub
c. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do
drugiego stopnia.
2. podmiotami, 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
3. spółką niemającą osobowości prawnej i jej wspólnikami, lub
4. podatnikiem i jego zagranicznym zakładzie.

Powiązania pomiędzy podmiotami dzielą się na trzy typy:
 kapitałowe – udział bezpośredni lub pośredni powyżej 25%. Określając wielkość udziału
pośredniego, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego
podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to
pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej
wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość
niższą.
 osobowe (udział właścicielski, zarządczy, kontrolny) – powiązania te występują jeżeli osoba
fizyczna sprawuje funkcje właścicielskie, zarządcze lub kontrolne jednocześnie w dwóch
różnych podmiotach, dodatkowo w przypadku podmiotów krajowych katalog powiązań
osobowych jest rozszerzony o powiązania wynikające ze stosunków rodzinnych.
 rodzinne – powiązania rodzinne występują pomiędzy osobami ze sobą spokrewnionymi i
spowinowaconymi. Art. 11 ust. 6 uCIT oraz art. 25 ust. 6 uPIT mówią, że „Poprzez pojęcie
powiązań rodzinnych (…) rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do
drugiego stopnia”. Krewnymi są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, więc
decydującym czynnikiem są w tym przypadku więzy krwi. Pokrewieństwo oblicza się w liniach
(prostej i bocznej) oraz w stopniach. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna
pochodzi od drugiej. Przy czym można wyróżnić linię wstępną i zstępną. Linia wstępna to
rodzice, dziadkowie i pradziadkowie (wstępni), natomiast do linii zstępnej należą dzieci, wnuki
i prawnuki (zstępni). Krewnymi w linii bocznej są osoby, które mają co najmniej jednego
wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej, czyli nie pochodzą jedna od drugiej,
Stopień pokrewieństwa jest określany na podstawie liczby urodzeń, wskutek których
pokrewieństwo powstało, tj. oblicza się go według liczby urodzeń od wspólnego przodka.
Przykładowo syn jest krewnym pierwszego stopnia w linii prostej swoich rodziców, a wnuczka
jest krewnym drugiego stopnia w linii prostej swoich dziadków. Pokrewieństwo w linii bocznej
w obrębie tego samego pokolenia zawsze jest opisywane liczbą parzystą – rodzeństwo jest więc
krewnymi drugiego stopnia w linii bocznej, ciocia i bratanek są krewnymi drugiego stopnia w
linii bocznej, a kuzynowie są krewnymi czwartego stopnia w linii bocznej. Powinowactwo jest
stosunkiem łączącym męża lub żonę z krewnymi drugiego małżonka. Ważne jest przy tym, że
trwa ono nawet pomimo ustania małżeństwa. Linie oraz stopnie powinowactwa ustala się
analogicznie do linii i stopni pokrewieństwa. Przykładowo szwagier dla męża jest
powinowatym drugiego stopnia w linii bocznej, a teść powinowatym pierwszego stopnia w linii
prostej. Pokrewieństwo i powinowactwo są uznawane przez przepisy podatkowe jedynie do
drugiego stopnia, dlatego np. kuzynostwo prowadzące ze sobą interesy i przeprowadzające
transakcje nie będą uznani za podmioty powiązane. Powiązanie to obejmuje również
przysposobienie.

