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WSTĘP 
Przełom roku kalendarzowego to okres, w którym ustawodawca bardzo często funduje 

podatnikom szereg zmian w regulacjach z zakresu  prawa podatkowego. Nie inaczej 

będzie 1 stycznia 2019 r., kiedy wejdą w życie zmiany wprowadzone przez szereg ustaw 

wydanych na przestrzeni ostatnich miesięcy. Co istotne podatki dochodowe, przez 

wzgląd na swój roczny charakter, modyfikowane są wraz z początkiem roku. 

 

W tej publikacji koncentrujemy się na zmianach dotyczących podatku dochodowego od 

osób fizycznych, których zakres jest  tym razem wyjątkowo rozległy i obejmuje zarówno 

zwolnienia, ulgi, nowe typy danin i inne kluczowe kwestie przekładające się na wysokość 

zobowiązań podatkowych. Nasze opracowanie obejmuje również kwestie typowo 

techniczne, jak np. zmiana zasad udostępniania zeznań podatkowych.   

 

Zakres zmian, które przygotował ustawodawca na rok 2019 jest na tyle szeroki, by 

sprawić podatnikom znaczące problemy. W tej sytuacji warto wiedzieć, czego zmiany te 

będą dotyczyć i kogo obejmą czy dotkną osobiście. W uzyskaniu odpowiedzi na 

najistotniejsze pytania powinna pomóc niniejsza publikacja, stanowiąca krótki 

przewodnik po nadchodzących zmianach i przedstawiająca w skondensowanej formie ich 

najważniejsze założenia. 

KONSEKWENCJE: Nowy rozdział ustawy o PIT 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.  
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CENY  

TRANSFEROWE 

OBSZARY ZMIAN 

ZMIANY: 

Nowa jednostka redakcyjna w postaci rozdziału 4b 

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 



CENY TRANSFEROWE. KONSEKWENCJE ZMIAN. 

Obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych będzie dotyczył tylko 

podatników wykazujących stratę.  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, którzy 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 podatkowego. Zmianie uległ także termin na sporządzenie grupowej 

dokumentacji i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. 

 

Wprowadzono również 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  

cztery nowe zwolnienia dokumentacyjne, obejmujące na przykład transakcje 

kontrolowane zawierane między podmiotami krajowymi (po spełnieniu pewnych 

warunków). 

 

Podatnik zyska możliwość skorzystania z uproszczonych zasad rozliczania dla pożyczek 

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

ceny za rynkową. 

 

Organom umożliwiono przy tym skorzystanie z „innej metody” weryfikacji ceny 

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

mogła zostać zastosowana. Pozwoli to na skuteczniejszą i bardziej elastyczną kontrolę 

zgodności warunków transakcji.  
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Nowe przepisy wchodzą 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.  

KONSEKWENCJE: Dochód z nabycia pakietu wierzytelności (co najmniej sto 

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. Przepisy te wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r. 

NABYWANIE PAKIETÓW WIERZYTELNOŚCI 

ZMIANA: 

Uszczegółowienie zasad nabywania pakietów wierzytelności 



OPODATKOWANIE  

EMISJI  

EUROOBLIGACJI 
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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 przed 1 stycznia 2019 r. emitent może wybrać między 

dotychczasową formą opodatkowania podatkiem u źródła od obligatariusza  

i alternatywną, której założeniem jest przejęcie obowiązku podatkowego 

przez emitenta. 

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 kapitałów pieniężnych. Do przychodów tych 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.).  

 

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.  
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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. 

 

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. 

 

 Przepisy te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Istnieje możliwość 

skorzystania z niej 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. 



6 

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 opuszczenia państwa 

rezydencji lub transferu określonych składników majątku za granicę. Opodatkowaniu 

podlegać będzie osiągnięcie niezrealizowanych zysów z działalności gospodarczej,         

a w przypadku osób fizycznych opodatkowanie rozciągać się będzie także na majątek 

osobisty- nieruchomości, udziały, akcje i inne papiery wartościowe, prócz gotówki          

i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 

 

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. W tym zakresie 

podmiotem opodatkowania będzie podatnik mający miejsce zamieszkania na terytorium 

RP łącznie przez co najmniej 5 lat w okresie 10 lat poprzedzających dzień zmiany 

rezydencji podatkowej. 

Przewidziane zostały dwie stawki podatku od wyjścia: stawka 3% w przypadku, gdy nie ustala się 

wartości podatkowej składnika majątku oraz stawka 19% w pozostałych przypadkach. 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 się nie ustala, gdy zgodnie    

z odrębnymi przepisami dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym, nie uwzględnia się 

kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tego składnika majątku. Opodatkowanie 

niezrealizowanych zysków nie następuje, jeżeli wartość rynkowa składników nie przekracza kwoty 

4 mln złotych. Wyłączone z opodatkowania są w określonych przypadkach składniki majątku 

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

POBÓR PODATKU U ŹRÓDŁA 

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 PIT 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. 



POBÓR PODATKU U ŹRÓDŁA. KONSEKWENCJE ZMIAN. 

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

zobowiązany obliczyć, pobrać i wpłacić podatek przy zastosowaniu przepisów krajowych 

– ustawy o PIT, 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 PIT wyjątek. Dotyczy on złożenia przez płatnika 

oświadczenia o spełnieniu określonych warunków, w szczególności posiadania 

stosownych dokumentów, potwierdzających zasadność niepobrania podatku na zasadach 

podstawowych.  

 

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. 

 

Przewidziana została także 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, jednakże w określonych 

sytuacjach organ podatkowy będzie mógł przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, 

celem weryfikacji zasadności zwrotu podatku. Organ zwróci podatek bez wydawania 

decyzji, jeżeli okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości. 
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Nowością w regulacji zawartej w ustawie o PIT jest definicja 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. 

ŁĄCZNE ROZLICZENIA DOCHODÓW 

ZMIANA: 

Zniesienie uzależnienia preferencyjnego opodatkowania od terminowego złożenia 

zeznania podatkowego. 

 

KONSEKWENCJE: Złożenie przez małżonków i osoby samotnie wychowujące dzieci 

zeznania rocznego z wnioskiem o preferencyjne opodatkowanie dochodów po terminie 

nie będzie skutkowało utratą prawa do preferencji podatkowych. Przepis ten stosuje się 

do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. 
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OPODATKOWANIE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI  

OTRZYMANYCH W SPADKU 

ZMIANA: 

Zmiana warunków rozliczania dochodów ze sprzedaży nieruchomości nabytej tytułem 

spadku. 

 

KONSEKWENCJE: Ustawa przewiduje, że 5 letni okres, po którym można dokonać 

zbycia nieruchomości, bez zapłaty 19% podatku, liczony będzie od końca roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub 

nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę. 

 

Doprecyzowano również, iż nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, nabycie albo 

odpłatne zbycie nieruchomości w drodze działu spadku do wysokości przysługującego 

podatnikowi udziału w spadku. 

 

Przewidziano także, że do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia 

nieruchomości i praw majątkowych nabytych w drodze spadku będzie można zaliczać 

także udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę 

oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe(np. długi spadkowe czy roszczenia    

o zachowek), w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa odpowiada 

łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika. 

Zmiana będzie obejmować wszystkich, którzy zdecydują się zbyć odziedziczoną 

nieruchomość po 31 grudnia 2018 r. Decydujący jest moment sprzedaży 

nieruchomości, a nie jej odziedziczenia. 

ULGA MIESZKANIOWA 

ZMIANY: 

Wydłużenie terminu na skorzystanie ze zwolnienia. 

Doprecyzowanie kryteriów uwzględnienia wydatków w ramach ulgi. 

Rozszerzenie katalogu wydatków na własne cele mieszkaniowe. 

 

KONSEKWENCJE: Termin na skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodów               

z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych zostanie wydłużony do 3 lat od 

końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.  

 

Aby uwzględnić w ramach ulgi wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe,         

w terminie wskazanym powyżej powinno dojść do nabycia prawa własności lub 

określonego prawa majątkowego. Umożliwiono także zaliczenie do wydatków na własne 

cele mieszkaniowe wydatków na przebudowę czy remont lokalu, poniesione przez 

podatnika jeszcze zanim stał się jego właścicielem, pod warunkiem że stanie się 

właścicielem przed upływem ustawowego terminu 3 lat. 
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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 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 kosztów używania 

samochodu będącego własnością podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, 

lecz nieujętego w ewidencji środków trwałych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy samochód 

będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej- wówczas 20 

wydatków i składek może stanowić koszt uzyskania przychodów podatnika. Jeżeli 

samochód będzie ujęty w ewidencji środków trwałych, ale wykorzystywany także do 

użytku prywatnego, do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć 75% wydatków na 

jego używanie. Z kosztów uzyskania przychodu będą wyłączone składki na 

ubezpieczenie samochodu osobowego w odpowiedniej wysokości, opłaty wynikające      

z umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym 

charakterze. 

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. 

ZASADY  

POBIERANIA  

ZALICZEK 

ZMIANA: 

Zmiany sposobu pobierania zaliczek przez płatnika. 

 

KONSEKWENCJE: Przy ustalaniu zaliczek, w momencie przejścia              

z pierwszego do drugiego progu skali płatnik będzie miał obowiązek 

wyliczenia tej części wynagrodzenia, która opodatkowana jest 18% oraz 

tej, która opodatkowana jest 32% podatkiem PIT. Płatnik będzie więc 

pobierał zaliczkę według stawki 32% już w miesiącu przekroczenia progu. 
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ZEZNANIA PODATKOWE 

ZMIANY: 

Przygotowywanie zeznań podatkowych przez organy podatkowe. 

Zmiana terminów do składania zeznań podatkowych. 

 

KONSEKWENCJE: Organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego, z dniem 

15 lutego roku następującego po roku podatkowym, będzie udostępniał podatnikowi 

jego zeznanie podatkowe. Uwzględnione zostaną w nim dane posiadane przez Szefa 

KAS, w tym dane zawarte w rocznym obliczeniu podatku i informacjach od płatników 

oraz o wpłaconych w trakcie roku podatkowego zaliczkach. Podatnik będzie dokonywał 

akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania za pośrednictwem portalu 

podatkowego. W przypadku stwierdzenia przez organ, że złożone zeznanie zawiera 

błędy lub oczywiste pomyłki powstałe z winy organu, organ sam dokona korekty 

zeznania. 

 

Zmianie ulegają także terminy do składania zeznań podatkowych- płatnicy będą 

przesyłać do urzędu skarbowego m. in. zeznania PIT-8C oraz PIT-11 w terminie do 

końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, a podatnikowi w terminie do 

końca lutego roku następującego po roku podatkowym. 

 

DANINA SOLIDARNOŚCIOWA 

ZMIANY: 

Nowa jednostka redakcyjna w postaci rozdziału 6a. 

Wprowadzenie daniny solidarnościowej 

 

KONSEKWENCJE: Do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane będą osoby fizyczne, 

które w roku podatkowym uzyskały dochody w wysokości przekraczającej 1 mln 

złotych. Wysokości daniny wynosi 4% i liczona jest od nadwyżki ponad 1 mln złotych. 

Konieczne będzie złożenie deklaracji o wysokości daniny w terminie do 30 kwietnia roku 

kalendarzowego i w tym terminie wpłacenie kwoty daniny. 

PODATEK OD PRZYCHODU Z TYTUŁU ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

BĘDĄCYCH BUDYNKAMI HANDLOWO-USŁUGOWYMI  

LUB BIUROWYMI 

ZMIANY: 

Rozszerzenie przedmiotu opodatkowania. 

Zmiana podstawy opodatkowania. 

Dodanie „małej” klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. 
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KONSEKWENCJE: Zmiany zakładają, że opodatkowaniu będzie podlegać każdy 

zlokalizowany na terenie RP środek trwały będący budynkiem, który zostanie oddany    

w całości lub w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej 

umowy o podobnym charakterze. Podstawę opodatkowania ma natomiast stanowić 

ustalana przez podatnika na pierwszy dzień miesiąca suma wartości początkowych 

wszystkich budynków, pomniejszona o kwotę wolną wynoszącą 10 mln złotych.  

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 

ZMIANA: 

Wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej. 

 

KONSEKWENCJE: Podatnik, będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego będzie miał możliwość skorzystania z prawa do 

odliczenia od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 23% wydatków poniesionych 

w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane                  

z termomodernizacją, określoną w audycie energetycznym. Warunkiem jest ukończenie 

przedsięwzięcia w okresie trzech kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego,         

w którym sporządzono audyt energetyczny. Kwota odliczenia nie może jednak 

przekroczyć 53 tys. złotych, niezależnie od liczby realizowanych przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych w poszczególnych latach. Ustalenia wysokości wydatków będzie 

można dokonać wyłącznie na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku 

VAT, niekorzystającego ze zwolnienia z tego podatku. Stosowanie ulgi jest prawem,      

a nie obowiązkiem podatnika. 

 

 

ROZLICZANIE STRATY ZA 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 

nieprzekraczająca 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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FORMA OPODATKOWANIA 

ZMIANA: 

Zmiana zasad wyboru formy opodatkowania. 

 

KONSEKWENCJE: Podatnik będzie mógł dokonać ostatecznego wyboru formy 

opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął 

pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli 

pierwszy przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. 

USTALANIE DATY POWSTANIA PRZYCHODÓW  

NA ZASADZIE KASOWEJ  

ZMIANA: 

Zmiana terminu informowania o wyborze sposobu ustalania daty powstania 

przychodu na zasadzie kasowej. 

 

KONSEKWENCJE: Podatnik będzie zobowiązany stosować wybrany sposób ustalania 

daty powstania przychodu na zasadzie kasowej przez cały rok podatkowy, a informację 

o tym będzie musiał zawrzeć w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym 

stosował ten sposób.  

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 e zeznaniu składanym za ostatni rok podatkowy,       

w którym stosował tę metodę. 
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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 upływu 

kolejnego roku podatkowego. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie również do 

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

otrzymania odszkodowania. 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 

ZMIANA: 

Możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wynagrodzenia małżonka 

podatnika i małoletnich dzieci podatnika. 

 

KONSEKWENCJE: Podatnik prowadzący działalność gospodarczą będzie miał możliwość 

uznania za koszt uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonka oraz małoletnich 

dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą 

prawną, także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki. Nowa regulacja nie 

znajduje zastosowania w przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorców osób 

pozostających z nimi w nieformalnych związkach, pełnoletnich dzieci czy dalszych 

krewnych przedsiębiorcy (np. rodzeństwo, rodzice). 

Zmiana znosi różnicę w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za pracę 

małżonka i małoletnich dzieci i wynagrodzenia innych osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę. Ma 

to zachęcić do większego zaangażowania małżonków i małoletnich dzieci w rozwój firm 

rodzinnych, a docelowo ułatwić sukcesję. 

PROWADZENIE KSIĄG PODATKOWYCH 

ZMIANA: 

Zmiana sposobu zawiadamiania o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 

KONSEKWENCJE: Podatnik, którego przychody z działalności były niższe niż limit 

wskazany w ustawie o rachunkowości będzie zawiadamiał o zamiarze prowadzenia 

ksiąg rachunkowych w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym prowadził 

księgi podatkowe. Jeżeli księgi prowadziła spółka cywilna, spółka jawna lub spółka 

partnerska, informację składać będą wszyscy wspólnicy. 



ZASADY WPŁACANIA 

PRZEZ PODATNIKÓW 

ZALICZEK 
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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 

 

ZMIANA: 

Zmiana sposobu informowania o wyborze formy wpłacania 

zaliczek kwartalnych, uproszczonych oraz zaliczek 

wpłacanych przez wspólników spółek osobowych, które 

zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

KONSEKWENCJE: W przypadku zaliczek kwartalnych oraz 

zaliczek uproszczonych wprowadzono dla podatników 

możliwość informowania o wyborze wpłacania zaliczek w takiej 

formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym 

stosowali ten sposób wpłacania zaliczek. Informację              

o rezygnacji z wpłacania zaliczek w uproszczonej formie 

podatnik będzie składać w zeznaniu za rok podatkowy 

poprzedzający rok podatkowy, w którym zamierza 

zrezygnować z tej formy wpłacania zaliczek. Natomiast 

informowanie o rezygnacji z wpłacania zaliczek kwartalnych 

stanie się bezprzedmiotowe. 

 

Wspólnicy spółek osobowych prawa handlowego, które 

zawiesiły wykonywania działalności gospodarczej, będą 

informować w zeznaniu składanym za rok podatkowy,           

w którym ta działalność była zawieszona, o okresie 

zawieszenia tej działalności w danym roku podatkowym. 
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