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WSTĘP Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie liczne zmiany w regulacjach prawa 

podatkowego, również w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Niniejsza 

publikacja przybliża te ze zmian, które obejmują nie tylko zagadnienia przekładające się 

na wysokość zobowiązań podatkowych, lecz także te dotyczące kwestii proceduralnych. 

E-book ma charakter przewodnika, zawierającego wskazówki umożliwiające identyfikację 

podatników, których wspomniane zmiany mogą dotyczyć wraz ze wskazaniem 

stawianych przed podatnikami wyzwań.  

1 

CENY  TRANSFEROWE 

OBSZARY ZMIAN 

ZMIANY: 

Nowa jednostka redakcyjna w postaci rozdziału 1a 

Wprowadzenie jednolitych pojęć i definicji 

Podniesienie progów dokumentacyjnych i mechanizmu ich określania 

Doprecyzowanie regulacji dotyczących ustalania wartości transakcji 

Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego po łącznym spełnieniu wskazanych 

przesłanek 

Elektroniczna forma składania informacji o cenach transferowych 

Wydłużenie terminu złożenia dokumentacji 

Uproszczenie zasad rozliczeń pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej 

Wprowadzenie „innej metody” weryfikacji ceny transferowej 

Zmiana regulacji dotyczących sporządzania grupowej dokumentacji cen 

transferowych (master file) 

Możliwość dokonania korekty cen transferowych przez podatnika 

 

KONSEKWENCJE: Nowy rozdział ustawy o CIT w sposób kompleksowy reguluje kwestie 

cen transferowych. Ujednolicenie i wprowadzenie nowych definicji ma na celu eliminację 

dotychczasowych problemów interpretacyjnych i wprowadzenie przejrzystych zasad, 

zgodnie z którymi podatnik będzie tworzył dokumentację. Podwyższeniu uległy progi 

dokumentacyjne, po których przekroczeniu powstaje obowiązek sporządzenia 

dokumentacji. Co do zasady, miało to na celu zmniejszenie obowiązków 

dokumentacyjnych, jednakże usunięcie regulacji uzależniających obowiązek 

sporządzenia dokumentacji od wartości przychodów bilansowych spowoduje powstanie 

obowiązku sporządzenia dokumentacji dla podatników, który obecnie takiego obowiązku 

nie mają.  

 

Wydłużone zostały terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej 

dokumentacji oraz złożenie informacji o cenach transferowych do 9 miesięcy po 

zakończeniu roku obrotowego. Zmianie uległ także termin na sporządzenie grupowej 

dokumentacji i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. 
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Wprowadzono także ułatwienia w postaci możliwości realizacji obowiązku posiadania 

grupowej dokumentacji cen poprzez wykorzystanie bezpośrednio dokumentacji 

sporządzonej przez inny podmiot z grupy (w tym w języku angielskim). Wprowadzono 

też 4 nowe zwolnienia dokumentacyjne, obejmujące na przykład transakcje 

kontrolowane zawierane między podmiotami krajowymi (po spełnieniu pewnych 

warunków). 

 

Podatnik zyska także możliwość skorzystania z uproszczonych zasad rozliczania dla 

pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej, których zastosowanie skutkować będzie 

uznaniem ceny za rynkową. 

 

Umożliwiono także organom skorzystania z „innej metody” weryfikacji ceny 

transferowej, gdy żadna z pięciu wymienionych w ustawie metod nie będzie mogła 

zostać zastosowana. Pozwoli to na bardziej skuteczną i elastyczną kontrolę zgodności 

warunków transakcji.  

 

 

 

 

NABYWANIE PAKIETÓW WIERZYTELNOŚCI 

ZMIANA: 

Uszczegółowienie zasad nabywania pakietów wierzytelności. 

 

KONSEKWENCJE: Dochód z nabycia pakietu wierzytelności (co najmniej 100 

wierzytelności w ramach jednej transakcji bez wyodrębniania ceny nabycia 

poszczególnych wierzytelności) stanowić będzie nadwyżka przychodów uzyskanych       

z wierzytelności wchodzących w skład pakietu nad kosztem jego nabycia. Przychodem 

uzyskanym z wierzytelności składających się na pakiet, będą środki lub wartości 

otrzymane w wyniku uregulowania tych wierzytelności lub w wyniku zbycia całości lub 

części pakietu. Koszty nabycia pakietu będą potrącane w okresie rozliczeniowym,         

w którym osiągnięto przychód z wierzytelności wchodzącej w skład pakietu, do 

wysokości odpowiadającej temu przychodowi. 

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Przepisy przejściowe przewidują, 

że do dokumentacji transakcji za 2018 r. podatnicy mogą zastosować przepisy 

dotychczasowe lub znowelizowane, w zależności od preferencji.  

Przepisy te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 
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KOSZTY FINANSOWANIA DŁUŻNEGO 

ZMIANA: 

Uchylenie regulacji dotyczących kosztów finansowania dłużnego przekraczających 

rynkową zdolność kredytową podatnika. 

 

KONSEKWENCJE: Uchylenie dotychczasowej regulacji jest konsekwencją wprowadzenia 

do ustawy o CIT rozdziału 1a, na podstawie którego organy podatkowe mogą badać 

zdolność kredytową oraz oceniać, czy w danych okolicznościach podmioty niepowiązane 

zrealizowałyby inną transakcję lub nie zrealizowałyby żadnej. Dalsze utrzymywanie 

tożsamych regulacji byłoby zbędne. Przepis art. 15ca ustawy o CIT nie będzie 

stosowany do dochodów uzyskanych po 31 grudnia 2017 r. 

OPODATKOWANIE EMISJI EUROOBLIGACJI 

ZMIANA: 

Wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji. 

 

KONSEKWENCJE: Wprowadzone zostały przesłanki zwolnienia od podatku wypłacanych 

na rzecz nierezydentów odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych po 31 grudnia 

2018 r. W odniesieniu do emisji euroobligacji mających miejsce przed 1 stycznia 2019 r. 

emitent będzie mógł wybrać czy zostaną one opodatkowane u emitenta czy też  

u  obligatariusza stawką 3%. Nowelizacja będzie miała zastosowanie do odsetek lub 

dyskonta od obligacji wyemitowanych w emisji danej serii po 31 grudnia 2018 r. 

OPODATKOWANIE OBROTU WALUTAMI WIRTUALNYMI 

(KRYPTOWALUTAMI) 

ZMIANY: 

Wprowadzenie regulacji przewidującej opodatkowanie obrotu walutami wirtualnymi 

Zdefiniowanie pojęcia waluty wirtualnej 

 

KONSEKWENCJE: Przychody z obrotu walutami wirtualnymi będą kwalifikowane do 

przychodów z zysków kapitałowych. Do przychodów zaliczane będą przychody              

z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe 

inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań tą walutą. 

Opodatkowaniu podlegał będzie dochód podatnika, co oznacza możliwość uwzględnienia 

wydatków związanych z obrotem walutą wirtualną (bez kosztów finansowania zakupu 

walut wirtualnych w postaci np. kosztów pożyczek, kredytów, itp.). Rozliczenie kosztów 

uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej w 2018 r. będzie 

możliwe, jeżeli koszty zostały poniesione i nierozliczone przed dniem wejścia w życie 

nowej ustawy. Wówczas koszty należy wykazać w pierwszym zeznaniu składanym po 

wejściu w życie ustawy.  
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OPODATKOWANIE DOCHODÓW KONTROLOWANEJ SPÓŁKI 

ZAGRANICZNEJ (CFC) 

ZMIANY: 

Rozszerzenie katalogu zagranicznych jednostek  

Zmiana definicji zagranicznej jednostki 

Zmiana zasad obliczania podstawy opodatkowania 

 

KONSEKWENCJE: Zmiany mają charakter głównie doprecyzowujący, a ich celem jest 

podniesienie efektywności przepisów, które mają za zadanie przeciwdziałać praktykom 

unikania opodatkowania. Definicją zagranicznej jednostki kontrolowanej zostały objęte 

m.in. fundacje, trusty, zagraniczne podatkowe grupy kapitałowe czy wydzielone części 

zagranicznych spółek. Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów oznacza, że            

w praktyce wykazanie, iż zagraniczna jednostka nie podlega pod polskie przepisy 

dotyczące CFC, przy istnieniu jakiegokolwiek związku z polskim rezydentem będzie 

znacznie utrudnione. Wprowadzenie kryterium kontroli faktycznej sprawia, że przepisy  

o CFC mogą być zastosowane do podatników definitywnie kontrolujących zagraniczne 

jednostki mimo braku powiązań kapitałowych, właścicielskich lub kapitałowo-

właścicielskich.  

DOCHODY GENEROWANE PRZEZ PRAWA  

WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

ZMIANA: 

Wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatkową dochodów 

uzyskiwanych z praw własności intelektualnej. 

 

KONSEKWENCJE: Podatnik, będzie miał możliwość skorzystania z preferencyjnego 

opodatkowania stawką podatkową w wysokości 5%, dochodów, które uzyskuje z praw 

własności intelektualnej, których jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem 

lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i które są 

chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego 

(kwalifikowane prawa własności intelektualnej). Rozwiązanie to ma zapobiegać 

wywożeniu praw własności intelektualnej do krajów oferujących niższe opodatkowanie 

dla przedsiębiorstw uzyskujących przychody z komercjalizacji tych praw. 

 

Dochodem, do którego można zastosować ulgę jest dochód uzyskany z tytułu 

należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanych praw własności 

intelektualnej, jak np. dochód z opłaty licencyjnej, czy sprzedaży tego prawa, jak 

również dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na 

zasadach ceny rynkowej. 
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Wymogiem dla podatnika chcącego skorzystać z ulgi jest prowadzenie przez niego 

działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, 

komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności 

intelektualnej. Dodatkowo, niezbędne będzie prowadzenie szczegółowej ewidencji 

rachunkowej, która umożliwi obliczenie podstawy opodatkowania wraz z powiązaniem 

ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z dochodami osiąganymi                

z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które powstały w wyniku 

przeprowadzenia tych prac. W związku z koniecznością prowadzenia skomplikowanych 

ewidencji (także takiej pozwalającej na śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych) 

stosowanie ulgi jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. 

 

 

 

 

 

 

PODATEK OD DOCHODÓW Z NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW  

(EXIT TAX) 

ZMIANA: 

Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku 

przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu poza 

terytorium RP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

KONSEKWENCJE: Podatek ten obciąża podatników w przypadku zmiany państwa 

rezydencji lub transferu określonych składników majątku za granicę. Chodzi więc  

o sytuację, w której RP, będąca państwem siedziby podatnika bądź miejscem 

prowadzenia działalności, traci prawo do dochodów, które zostały faktycznie 

wypracowane w okresie, w którym dany podatnik, czy składnik aktywów podlegał 

jurysdykcji podatkowej tego państwa. 

 

Podstawę opodatkowania stanowić będzie suma dochodów z niezrealizowanych zysków 

ustalonych dla poszczególnych składników majątku. Dochód z niezrealizowanych 

zysków stanowić będzie nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ustalanej na 

dzień jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji 

podatkowej ponad jego wartość podatkową.  

Przepisy te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Istnieje możliwość skorzystania z ulgi 

przez podatników, którzy przed wejściem w życie ustawy ponosili koszty związane       

z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, wytworzonymi w ramach działalności 

badawczo rozwojowej, dla których nie można ustalić podstawy opodatkowania, albowiem 

ewidencja nie pozwala na określenie wysokości tych kosztów w odniesieniu do poszczególnych 

kwalifikowanych składników aktywów. Wówczas można przyjąć ich wartość z roku 

podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2018 r., czyli z roku, w którym 

skorzystają z ulgi. 

Dla podatników CIT przewidziana została stawka podatku  
w wysokości 19% podstawy opodatkowania.  
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Wartość podatkowa składnika majątku, to wartość niezaliczona do kosztów uzyskania 

przychodów w jakiejkolwiek formie, jaka zostałaby przyjęta przez podatnika za koszt 

uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia tego składnika. Wartości 

podatkowej nie ustalają podatnicy nie mający na terytorium RP siedziby lub zarządu, 

określający dochód w drodze oszacowania, z zastosowaniem wskaźników wskazanych  

w ustawie. Wyłączone z opodatkowania są w określonych przypadkach składniki 

majątku przeniesione poza terytorium RP na czas określony, nie dłuższy niż 12 

miesięcy. 

 

 

 

 

 PODATEK U ŹRÓDŁA – POBÓR PODATKU 

ZMIANY: 

Zmiany w zakresie poboru podatku u źródła. 

Wprowadzenie definicji rzeczywistego właściciela należności. 

Brak konieczności legitymowania się oryginałem certyfikatu rezydencji. 

 

KONSEKWENCJE: W razie nieprzekroczenia kwoty 2 mln wypłat, płatnik będzie mógł 

zastosować obniżoną stawkę podatku lub zwolnienia wynikające z ustawy o CIT na 

zasadach dotychczasowych. Należności, które nie będą przekraczać wskazanego progu 

2 mln złotych, nie będą objęte wprowadzanym mechanizmem poboru podatku przez 

płatnika i zwrotu na wniosek. 

 

Jeśli jednak dojdzie do przekroczenia progu dwóch milionów złotych, płatnik będzie 

zobowiązany obliczyć, pobrać i wpłacić podatek przy zastosowaniu przepisów krajowych 

– ustawy o CIT, przy czym podatek u źródła pobrać należy w dniu dokonania wypłaty. 

Płatnik nie zastosuje przy tym wskazanych powyżej zwolnień, ani przepisów umów  

o unikaniu podwójnego opodatkowania, posłuży się natomiast stawką krajową.          

Co istotne, powyższe dotyczyć będzie tylko kwoty nadwyżki ponad limit 2 mln złotych. 

Pozostała kwota podlegać będzie zatem drugiemu rygorowi podatkowemu, właściwemu 

dla wypłat do 2 mln zł. 

 

Od zastosowania wskazanych wyżej stawek właściwych dla wypłat powyżej  

2 mln zł przewidziano na gruncie ustawy o CIT dwa wyjątki: 

 

Zgodnie z pierwszym z nich, jeżeli płatnik wypłacający odsetki, należności licencyjne 

lub dywidendy dysponuje tzw. opinią w sprawie stosowania zwolnienia, będzie on 

mógł zastosować zwolnienia wynikające z ustawy o CIT. Opinia ta nie pozwoli mu 

jednak skorzystać z regulacji wynikających z umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. Jeżeli, pomimo posiadania opinii, z informacji posiadanej przez 

płatnika będzie wynikać, że podatnik, którego dotyczy opinia, nie spełnia warunków 

zwolnienia, lub też gdy stan faktyczny nie odpowiada temu opisanemu w opinii, 

płatnik nie będzie mógł zastosować zwolnień i będzie musiał pobrać podatek według 

stawek podstawowych. 



7 

Drugi wyjątek dotyczy złożenia przez płatnika oświadczenia o spełnieniu określonych 

warunków, w szczególności posiadania stosownych dokumentów, potwierdzających 

zasadność niepobrania podatku na zasadach podstawowych. Płatnik będzie mógł 

zastosować obniżenie podatku po przekroczeniu limitu 2mln zł, jeżeli złoży 

oświadczenia przewidziane w ustawie. 

 

Sankcja za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą lub niezweryfikowanie 

okoliczności wykluczających możliwość niepobrania podatku na podstawie właściwej 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przybiera postać dodatkowego 

zobowiązania w wysokości 10% wypłacanych należności. 

 

W przypadku braku opinii o stosowaniu zwolnienia, przewidziana została możliwość 

wystąpienia przez płatnika lub podatnika z wnioskiem o zwrot podatku do organu 

podatkowego. Wniosek ten powinien zostać złożony z odpowiednimi dokumentami, jak 

np. certyfikatem rezydencji (w przypadku którego odstąpiono od wymagania w postaci 

legitymowania się oryginałem). Zwrot podatku powinien nastąpić w terminie 6 miesięcy. 

 

Dokonano także doprecyzowania definicji rzeczywistego właściciela. Wskazane            

w przepisie przesłanki wskazują płatnikowi według jakich kryteriów ma dokonywać 

weryfikacji statusu podatnika, a wyraźnie z nich wynika, że koniczne jest uwzględnienie 

okoliczności faktycznych, a nie tylko formalnych. Ma to pomóc w zwalczaniu struktur,    

w których wykorzystywane są podmioty podstawione, które nie powinny korzystać        

z preferencji podatkowych. 

 

PODATEK U ŹRÓDŁA- KLAUZULA PRZECIWKO  

UNIKANIU OPODATKOWANIA. 

ZMIANY: 

Rozszerzenie zakresu przedmiotowego klauzuli. 

Nawiązanie do ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania uregulowanej     

w Ordynacji Podatkowej. 

Doprecyzowanie przesłanki sztuczności.                                                                                                                                                               

 

KONSEKWENCJE: Wprowadzony został szerszy katalog zdarzeń, które pozwolą ocenić 

organom kontekst istniejącej struktury oraz zależności faktycznych i prawnych,            

w których operuje podatnik chcący skorzystać ze zwolnienia z podatku u źródła.       

 

W znowelizowanych przepisach zawarto odwołanie do Ordynacji podatkowej wskazując 

na dwie przesłanki niemożności skorzystania ze zwolnień: postępowania niezgodnie      

z celem ustawy oraz przesłankę działania w sposób sztuczny. Doprecyzowano tę 

ostatnią, wskazując, że sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli podmiot działający 

rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób działania 

w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, przy czym tą 

przyczyną ekonomiczną nie może być skorzystanie ze zwolnienia.  
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Zmiana ta, łącznie ze zmianą sposobu poboru podatku u źródła ma na celu 

wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczniejszą weryfikację warunków 

skorzystania z referencyjnych zasad opodatkowania istotnych kwotowo wypłacanych 

należności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. 

KOSZTY PODATKOWE 

ZMIANA: 

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów finansowania własnego. 

 

KONSEKWENCJE: Zaliczeniu do kosztów podatkowych podlegać będzie iloczyn stopy 

referencyjnej NBP powiększony o 1% oraz kwoty dopłat lub zysku przekazanego na 

kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki w roku podatkowym. Koszty te nie będą mogły 

przekroczyć w roku podatkowym kwoty w wysokości 250 000 złotych. Rozwiązanie to 

ma na celu spopularyzowanie działań zmierzających do tworzenia w spółkach kapitałów 

samofinansowania powstałych z zysku zatrzymanego oraz dopłat wnoszonych przez 

wspólników. Przepisy te będą miały po raz pierwszy zastosowanie do roku podatkowego 

rozpoczętego po dniu 31 grudnia 2019 r. Takie rozwiązanie będzie można stosować do 

wniesionych dopłat oraz zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy po 

dniu 31 grudnia 2018 r., jednakże wówczas za rok wniesienia dopłaty lub przekazania 

zysku będzie przyjęty rok podatkowy rozpoczęty po dniu 31 grudnia 2019 r. 

 

ROZLICZANIE KOSZTÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. 

ZMIANY: 

Zmiana zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów. 

Wyższy limit amortyzacji samochodów. 

Ujednolicenie zasad rozliczania kosztów wykorzystywania w prowadzonej działalności 

samochodów osobowych bez względu na rodzaj umowy. 

 

KONSEKWENCJE: Ustawa przewiduje, że za koszty uzyskania przychodów nie będą 

uznawane odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części 

ustalonej od wartości samochodu, przewyższające kwotę 225 tys. złotych w przypadku 

pojazdu elektrycznego oraz 150 tys. złotych w przypadku pozostałych samochodów. 

 

Wyłączeniu z kosztów podlegać będą także wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie 

samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej 

proporcji w jakiej kwota 150 000 tys. złotych pozostaje w wartości samochodów 

przyjętej dla celów ubezpieczenia. Z kosztów uzyskania przychodu będą wyłączone 

również składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w odpowiedniej wysokości, 

opłaty wynikające z umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub innej umowy 

o podobnym charakterze.  
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Wykorzystując firmowy samochód osobowy także do celów prywatnych, do kosztów 

uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć 25% wydatków poniesionych z tytułu 

kosztów używania samochodu osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej. Należy 

podkreślić, że w przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji przebiegu 

pojazdu, przyjmowane będzie, że samochód jest wykorzystywany do celów mieszanych. 

 

Do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze 

zawartych przed 1 stycznia 2019 r. stosowane będą przepisy w obecnym brzmieniu. Do 

umów zmienionych lub odnowionych po 31 grudnia 2018 r. stosowane będą przepisy 

znowelizowane. 

 

 

 

STAWKA PODATKU 

ZMIANA: 

Wprowadzenie preferencyjnej stawki w wysokości 9% 

 

KONSEKWENCJE: W odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków 

kapitałowych, osiąganych przez tzw. małych podatników oraz tych rozpoczynających 

prowadzenie działalności gospodarczej obowiązywać będzie 9% stawka CIT. Podatek 

według tej stawki będą płacić podatnicy, których przychody osiągnięte w roku 

podatkowym nie przekroczą kwoty w wysokości 1,2 mln euro. Ustawa przewiduje kilka 

sytuacji, w których zastosowanie obniżonej stawki CIT nie będzie ograniczone, m.in. 

przeprowadzenie określonych działań restrukturyzacyjnych. 

PODATEK OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW 

ZMIANY: 

Rozszerzenie przedmiotu opodatkowania. 

Zmiana podstawy opodatkowania. 

Dodanie „małej” klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. 

 

KONSEKWENCJE: Zmiana przewiduje opodatkowanie przychodu z środka trwałego 

będącego budynkiem stanowiącym własność albo współwłasność podatnika, 

zlokalizowanym na terenie RP i oddanym w całości lub w części do używania na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Budynki 

wykorzystywane całkowicie na potrzeby własne podatnika nie będą podlegały temu 

podatkowi. 

 

Podatek ten będzie wynosił 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.  
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Z kolei podstawa opodatkowania będzie ustalana przez podatnika na 1. dzień miesiąca, 

jako suma wartości początkowych wszystkich budynków, pomniejszona o kwotę wolną 

w wysokości 10 mln złotych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której łączny udział oddanej do 

używania powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 5% całkowitej jego 

powierzchni - wówczas przychód nie będzie ustalany. 

 

Ustawa przewiduje także regulacje mające na celu uniemożliwienie stosowania 

rozwiązań zmierzających do niepłacenia podatku od przychodów z budynków. Dla 

podmiotów powiązanych kapitałowo wprowadzono odmienny sposób ustalania 

podstawy opodatkowania, zgodnie z którym kwota wolna od podatku (10 mln złotych) 

obliczana będzie w takiej proporcji w jakiej przychód pozostaje do ogólnej kwoty takich 

przychodów podatnika oraz podmiotów z nim powiązanych. Ma to zapobiec 

mechanizmowi nabywania nieruchomości do kolejnych nowo zakładanych spółek i tym 

samym próbie uniknięcia opodatkowania.  

 

Kolejnym takim działaniem jest możliwość stosowania przez Organy regulacji 

dotyczących omawianego podatku również w przypadku celowego i nieuzasadnionego 

wyzbywania się przez podatnika własności środków trwałych podlegających 

opodatkowaniu, poprzez przeniesienie w całości lub w części własności lub 

współwłasności budynku (albo oddanie do używania w ramach umowy leasingu) w celu 

uniknięcia podatku od przychodów z budynków. 

ROZLICZENIE STRATY ZE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW. 

ZMIANA: 

Możliwość dokonania jednorazowego rozliczenia, w ramach podatku dochodowego, 

straty podatkowej do wysokości 5 mln złotych. 

 

KONSEKWENCJE: Zmiana wprowadza możliwość skorzystania przez podatnika              

z jednorazowego obniżenia dochodu o wysokość straty ze źródła przychodów w jednym 

z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę 

nieprzekraczającą 5 mln złotych. Nieodliczona kwota będzie podlegać rozliczeniu          

w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, jednakże kwota obniżenia                 

w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. Celem 

nowej regulacji jest szybsza poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorcy, który poniósł 

stratę np. z powodu podjęcia ryzyka biznesowego, albowiem pozwala to na obniżenie 

podatku w znacznej wysokości już w kolejnym roku podatkowym. Wybór takiej formy 

rozliczenia będzie zależeć od podatnika, któremu pozostanie możliwość skorzystania     

z dotychczasowych zasad. 
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ROK PODATKOWY 

ZMIANA: 

Nowe zasady dokonywania zmian w zakresie ustalania roku podatkowego. 

 

KONSEKWENCJE: Podatnicy chcący dokonać zmiany roku podatkowego na inny niż rok 

kalendarzowy, będą o tym informować w zeznaniu składanym za rok podatkowy 

poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy. Nie dotyczy to podmiotów 

niebędących dotychczas podatnikami podatku CIT- podmioty te informację o zmianie 

będą wykazywać w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym uzyskały status 

podatnika podatku CIT. 

ROZLICZANIE RÓŻNIC KURSOWYCH USTALANYCH  

W OPARCIU O PRZEPISY O RACHUNKOWOŚCI. 

ZMIANA: 

Zmiana sposobu informowania o wyborze rachunkowej metody ustalania różnic 

kursowych. 

 

KONSEKWENCJE: Informację o wyborze rachunkowej metody ustalania różnic 

kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości podatnik będzie przekazywał       

w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczął stosowanie tej metody. 

Konieczne będzie również złożenie informacji o rezygnacji ze stosowania tej metody, 

którą podatnik będzie wykazywał w zeznaniu składanym za ostatni rok podatkowy,       

w którym stosował tę metodę. 

PRZYCHODY NA ZASADZIE KASOWEJ. 

ZMIANA: 

Zmiana sposobu informowania organu o wyborze ustalania daty powstania 

przychodu na zasadzie kasowej. 

 

KONSEKWENCJE: Podatnik ma możliwość wyboru, że w sytuacji pobrania wpłat na 

poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach 

sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej 

zgodnie z przepisami ustawy o VAT, za datę powstania przychodu uzna dzień pobrania 

wpłaty. Po dokonaniu takiego wyboru, podatnik jest zobowiązany stosować go przez 

cały rok podatkowy. Informację o wyborze tej metody będzie zawierał w zeznaniu 

składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób. W przypadku spółek 

niebędących osobami prawnymi wszyscy wspólnicy składają informację o takim wyborze 

sposobu ustalania daty powstania przychodu. 
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ZWOLNIENIA PODATKOWE 

ZMIANA: 

Zwolnienie od podatku kwot odszkodowań uzyskiwanych przez podatnika od 

ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia środka trwałego. 

 

KONSEKWENCJE: Zgodnie ze zmianą wolne od podatku będą odszkodowania za szkody 

w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu osobowego pod warunkiem, że podatnik 

wyda równowartość otrzymanego odszkodowania na remont uszkodzonego środka 

trwałego bądź zakup lub wytworzenie analogicznego środka trwałego, mogącego 

zastąpić ten utracony bądź zniszczony, w okresie nie późniejszym niż do końca 

kolejnego roku podatkowego. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie również do 

wydatków poniesionych przez podatnika w okresie od dnia powstania szkody do dnia 

otrzymania odszkodowania. 

PUBLICZNE UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI  

O KWOCIE OTRZYMANYCH DAROWIZN. 

ZMIANA: 

Zmiana sposobu informowania o publicznym udostępnieniu informacji o otrzymanych 

darowiznach. 

 

KONSEKWENCJE: Podatnik będzie informował o publicznym udostępnieniu informacji     

o otrzymanych darowiznach w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym je 

otrzymał, bez konieczności zawiadamiania w formie pisemnej naczelnika urzędu 

skarbowego. Obowiązek ten nie będzie dotyczył podatników, których dochód za dany 

rok podatkowy nie przekroczy 20 tys. złotych. 

POBÓR PODATKU 

ZMIANA: 

Zmiana sposobu informowania o wyborze zaliczek kwartalnych oraz uproszczonych. 

 

KONSEKWENCJE: Informację o wyborze zaliczek kwartalnych lub uproszczonych 

podatnik będzie zawierał w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosował 

ten sposób wpłacania zaliczek. 
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KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 

ZMIANA: 

Możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wynagrodzenia małżonka 

podatnika i małoletnich dzieci podatnika. 

 

KONSEKWENCJE: Koszt podatkowy stanowić będzie wynagrodzenie małżonków             

i małoletnich dzieci wspólników spółki osobowej, o ile wynagrodzenie to będzie 

wypłacone, dokonane lub pozostawione do dyspozycji uprawnionego. Nowa regulacja 

nie znajduje zastosowania w przypadku zatrudnienia przez wspólników osób 

pozostających z nimi w nieformalnych związkach, pełnoletnich dzieci czy dalszych 

krewnych (np. rodzeństwo, rodzice). 

 

Zmiana znosi różnicę w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za 

pracę małżonka i małoletnich dzieci oraz wynagrodzenia innych osób zatrudnionych 

przez wspólników. Ma to zachęcić do większego zaangażowania małżonków                  

i małoletnich dzieci w rozwój firm rodzinnych, a docelowo ułatwić sukcesję. 

 

 

 

Uprzejmie prosimy abyście Państwo potraktowali niniejszy materiał  

jako informacyjny  i nie mający charakteru  

opinii lub porady prawnej. 

  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa  

do kontaktu: 

kancelaria@marianskigroup.pl  

tel. 42 207 76 76 

  

Informacje o bieżącej działalności Kancelarii, zakresie praktyki  

oraz wszystkie alerty  Możecie znaleźć Państwo  

Na naszej stronie internetowej: 

www.marianskigroup.pl 
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