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Legislacja 

 

DUŻA NOWELIZACJA CIT I PIT - PROJEKT 

W dniu 27 września 2017 r. MF opublikowało nową wersję projektu 

ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (projekt z 22.09.2017 r.).  

Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje: 

 

Koszty finansowania 

 wyłączenie z kosztów odsetek od finansowania dłużnego 

przekraczających 30% EBITDA (tj. dochodu stanowiącego podstawę 

opodatkowania + odpisy amortyzacyjne + dodatnia różnica między 

przychodami i kosztami finansowania), 

 ograniczenie nie będzie dotyczyło przedsiębiorstw finansowych 

(instytucji finansowych i zakładów ubezpieczeń) oraz podatników, 

u których nadwyżka kosztów finansowania dłużnego w danym roku 

podatkowym nie przekracza kwoty 3 mln złotych. 

 

Usługi niematerialne i prawa majątkowe 

 wprowadzenie dla podmiotów powiązanych przepisów 

ograniczających do wysokości 5% EBITDA kosztów niektórych usług 

niematerialnych (usług doradczych, badania rynku, usług 

reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, gwarancji 

i poręczeń) oraz praw majątkowych (licencje, prawa autorskie, znaki 

towarowe itp.), 
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 powyższy limit znajdzie zastosowanie do kosztów ww. usług, opłat 

i należności, których suma przekracza w roku podatkowym kwotę 3 

mln zł. 

 

Podatek od nieruchomości komercyjnych 

 wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu 

do właścicieli nieruchomości położonych w Polsce, o wartości 

początkowej powyżej 10 mln zł, 

 podatek ma wynosić 0,035% miesięcznie od nadwyżki wartości 

powyżej 10 mln zł. i ma obejmować budynki handlowo-usługowe 

i biurowe, za wyjątkiem zajmowanych przez podatnika na własne cele 

(np. siedziba), 

 podatek będzie też dotyczył instytucji wspólnego inwestowania 

z innych państw członkowskich UE/EOG, 

 w przypadku współwłasności budynku przez podmioty powiązane 

przyjmować się będzie całkowitą wartość początkową (a nie część 

wartości przypadającą na podatnika). 

 

Podział na źródła przychodów w CIT 

 oddzielenie zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika 

podatku CIT, co ma uniemożliwić rozliczanie strat z dochodów 

kapitałowych z dochodami z działalności operacyjnej, 

 dochodem kapitałowym będzie m.in. pożyczka partycypacyjna, 

przychody z praw majątkowych, ze zbycia wierzytelności, z wniesienia 

wkładu niepieniężnego; zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej. 

 

Zwolnienie dywidend 

 zmiana zakresu zwolnienia z podatku u źródła z tytułu dywidend oraz 

innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które ma 

obejmować wyłącznie wypłaty z tytułu:  

 dywidend,  

 podniesienia kapitału zakładowego z zysków zgromadzonych 

na kapitale zapasowym,  

 niepodzielonych zysków w momencie przekształcenia spółki; 

zwolnieniem nie będą już objęte m.in. dochody z likwidacji 

spółki czy z umorzenia udziałów. 

 

Jednorazowa amortyzacja 

 podwyższenie z obecnych 3.500 zł do 10.000 zł limitu 

umożliwiającego jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania 

przychodów wartości środków trwałych i/lub wartości niematerialnych 

i prawnych. 

 

Zagraniczne spółki kontrolowane 

 modyfikacja przepisów dotyczących unikania opodatkowania poprzez 

tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign 

Company – CFC) w państwach stosujących preferencyjne 

opodatkowanie, w tym w tzw. rajach podatkowych; m.in. w zakresie: 

 wprowadzenia efektywnej stawki opodatkowania, 

 zmiany wielkości posiadanego udziału w spółce zagranicznej 

powodującego uznanie jej za CFC. 
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Podatkowe grupy kapitałowe 

 modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych 

grup kapitałowych (PGK), m.in. w zakresie: 

 obniżeniu wymaganego udziału spółki dominującej w spółkach 

tworzących grupę z 95% do 75%, 

 obniżeniu wymaganego progu rentowności z 3% do 2%. 

 

Programy motywacyjne 

 wyłączenie przychodów uzyskiwanych w ramach programów 

motywacyjnych z realizacji pochodnych instrumentów finansowych lub 

praw wynikających z papierów wartościowych ze źródła „kapitały 

pieniężne” i zaliczenie ich do przychodów ze stosunku pracy lub 

z działalności prowadzonej osobiście, opodatkowanych wg skali 

podatkowej 18% i 32%, a nie jak obecnie – z kapitałów pieniężnych 

opodatkowanych stawka 19%. 

 

Podwyższenie kwoty wolnej i limitów zwolnień, m.in. 

 zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 6600 zł do 8000 zł, 

 podwyższenie limitu zwolnienia dla wygranych w konkursach 

organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu 

z 760 zł do 2000 zł, 

 podwyższenie limitu zwolnienia dla świadczeń z ZFŚS z 380 zł do 

1000 zł, 

 

 

 

ZMIANY VAT – KASY ONLINE 

 

W dniu 27 września 2017 r. rządowe Centrum Legislacji opublikowało 

projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

ustawy – Prawo o miarach (projekt z 18.09.2017 r.). Projekt wprowadza 

rozwiązania pozwalające na stosowanie kas rejestrujących 

przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego 

prowadzonego przez Szefa KAS zwanego Centralnym Repozytorium 

Kas. Nowe kasy rejestrujące będą miały wbudowaną funkcjonalność, 

która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył informacji z kasy 

rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Projekt nie przewiduje 

obowiązku wymiany kas rejestrujących na nowy rodzaj kas, poza 

wyjątkami dotyczącymi określonych branż tzw. wrażliwych, tj.: 

 usług motoryzacyjnych i wulkanizacyjnych oraz sprzedaży benzyny 

silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu 

silników spalinowych – od 1 stycznia 2019 r., 

 usług gastronomicznych i budowlanych – od 1 lipca 2019 r., 

 usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, usługi w 

zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness – od 1 

stycznia 2020 r. 

Projekt przewiduje możliwość stosowania kas stanowiących własność 

podatnika, ale także używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

leasingu lub umów o podobnym charakterze, które na dzień fiskalizacji są 

objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar. 

Proponuje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 
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UPROSZCZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

W dniu 27 września 2017 r. rządowe Centrum Legislacji opublikowało 

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia 

uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym 

(projekt z 27.09.2017r.), którego celem jest poprawienie prowadzenia 

warunków działalności gospodarczej, poprzez usprawnienie wybranych 

procedur, zniesienie zbędnych obciążeń biurokratycznych oraz 

wprowadzenie nowych, wybranych rozwiązań, które przyczynią się do 

usunięcia stanu niepewności prawnej.   

 

Najważniejsze zmiany: 

W zakresie podatków dochodowych 

 wprowadzenie możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy 

opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie 

została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni 

od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na 

fakturze (tzw. złe długi), przy skorelowanym obowiązku dłużnika 

zwiększenia swojej podstawy opodatkowania, 

 likwidacja obowiązków: informowania o okresie zawieszenia 

działalności, o wyborze przez podatnika rozliczania różnic kursowych 

ustalanych w oparciu o przepisy o rachunkowości,  o wyborze 

sposobu wpłacania zaliczek, 

 likwidacja obowiązków prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart 

przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, ewidencji 

zatrudnienia; które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia 

podatkowe, 

 podwyższenie progu przychodów do uzyskania statusu „małego 

podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro, co uprawnia do wyboru 

kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek, jednorazowej amortyzacji 

oraz możliwości zastosowania obniżonej 15% stawki podatku, 

 wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty 

podatkowej do wysokości 5 mln zł rocznie, 

 wprowadzenie zwolnienia z podatku kwot odszkodowań 

przeznaczanych na odtworzenie zniszczonego majątku (środków 

trwałych). 

 

W zakresie podatku od towarów i usług 

 odstąpienie od składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku 

o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie, 

 skrócenie terminu umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie 

przepisów regulujących „ulgę na złe długi”. 

      

W zakresie podatków lokalnych i majątkowych 

 umożliwienie podatnikom podatku od czynności cywilnoprawnych 

składania zbiorczej deklaracji oraz jednorazowej zapłaty podatku 

z tytułu wszystkich umów o jednorodnym charakterze. 

 

W zakresie ustawy – Ordynacja podatkowa 

 wprowadzenie obowiązku wydania przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych interpretacji ogólnej w przypadku, gdy 

zostanie wydana interpretacja indywidualna uwzględniająca wyrok 
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NSA i zawierająca stanowisko rozbieżne z dotychczas wydawanymi 

interpretacjami indywidualnymi. 

 

W zakresie ustawy o rachunkowości 

 rozszerzenie katalogu jednostek mikro mogących stosować 

uproszczenia w sprawozdawczości finansowej o firmy prowadzone 

przez osoby fizyczne – próg przychodów o równowartości w walucie 

polskiej nie mniej niż 2 mln euro i nie więcej niż 3 mln euro, 

 zwiększenie zakresu jednostek mogących korzystać z uproszczeń dla 

małych jednostek poprzez podniesienie progów dla tej kategorii 

jednostek z 17 mln zł na 25,5 mln zł w przypadku sumy aktywów 

bilansu oraz z 34 mln zł na 51 mln zł w przypadku przychodów netto 

ze sprzedaży towarów i produktów, 

 zwiększenie progów uprawniających jednostki do stosowania 

uproszczeń w ewidencji księgowej m.in. w zakresie klasyfikowania 

umów leasingu w sposób uproszczony, 

 wprowadzenia możliwości stosowania przez określoną grupę 

jednostek (mikro, jednostki małe, określone organizacje 

pozarządowe), z wyłączeniem spółek objętych dyrektywą ws. 

rachunkowości np. spółek kapitałowych,  przepisów podatkowych 

w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych 

i sprawozdawczości finansowej. 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE URZĘDU SKARBOWEGO 

Przypominamy, że podatnicy, którzy od 2018 r. będą podlegać pod 

wyspecjalizowane urzędy skarbowe, albo tracą taki status, mają 

obowiązek zgłosić fakt zmiany urzędu skarbowego w terminie do 16 

października 2017 r. Zmianę należy zgłosić do dotychczas 

obsługującego urzędu skarbowego (§ 6 rozporządzenia ministra rozwoju i 

finansów z 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, 

w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika 

urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo - Dz.U poz. 437). 

Natomiast podmioty z kapitałem zagranicznym (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. b-d 

rozporządzenia), w przypadku których spełnienie warunku podlegania 

pod wyspecjalizowany urząd skarbowy nastąpi w okresie od 15 

października do 31 grudnia 2017 r., zawiadamiają o tym urząd w terminie 

7 dni od spełnienia tego warunku, nie później niż do 31 grudnia 2017 r.  

 

Interpretacje i orzecznictwo 

 

PODATEK VAT 

Usługi budowlane na rzecz czeskiego podatnika 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z 21 sierpnia 2017 r. (sygn. 0112-KDIL1-

3.4012.212.2017.2.JN), Wnioskodawca, który jako podwykonawca 

świadczy w Polsce usługę z załącznika nr 14 do ustawy o VAT na rzecz 

czeskiego podmiotu, który nie jest zarejestrowany jako polski podatnik 

VAT, nie stosuje odwrotnego obciążenia VAT do tej usługi. 

W przedmiotowej sprawie nie został bowiem spełniony warunek 

wynikający z art. 17 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy – tj. usługobiorca (czeski 

podmiot) nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. 
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Cesja wierzytelności leasingowych a VAT 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z 6 września 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-

1.4012.270.2017.1.WN) świadczona za wynagrodzeniem usługa 

sekurytyzacji, w ramach której dochodzi do odpłatnego zbycia  

wierzytelności leasingowych, stanowi usługę podlegającą zwolnieniu 

z podatku od towarów i usług. 

 

Usługa budowlana na statku a odwrócony VAT 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z 23 czerwca 2017 r. (sygn. 0115-KDIT1-

3.4012.171.2017.1.MD), do wykonywanych na statkach – jako 

podwykonawca – prac dotyczących instalacji elektrycznych 

zakwalifikowanych do PKWiU 43.21.10., czyli wymienionych w Załączniku 

nr 14, należy stosować odwrotne obciążenie VAT. Bez znaczenia 

pozostaje fakt, że statek nie jest budowlą, budynkiem, ani obiektem 

inżynierii lądowej i wodnej, gdyż jedynym kryterium przedmiotowym 

zobowiązującym dany podmiot do zastosowania tzw. odwrotnego 

obciążenia jest bowiem ustalenie, że określone usługi (tu: sklasyfikowane 

jako 43.21.10.2) mieszczą się w załączniku nr 14 do ustawy. 

 

Usługi budowlane na rzecz podmiotu zagranicznego z odwróconym 

VAT 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z 20 czerwca 2017 r. (sygn.0112-KDIL1-

3.4012.112.2017.1.PR) w przypadku świadczenia usług z Załącznika nr 

14 przez polskiego podwykonawcę na rzecz podmiotu zagranicznego (tj. 

podmiotu mającego siedzibę w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej albo w państwie trzecim), ale zarejestrowanego jako czynny 

podatnik VAT w Polsce, zastosowanie znajduje mechanizm odwrotnego 

obciążenia VAT określony w art. 17 ust. 1 pkt 8 u.p.t.u.  

 

PODATEK PIT 

 

Odszkodowania z art. 444 par. 1 kc a zwolnienie z PIT 

Zgodnie z wyrokiem NSA z 20 września 2017 r. (sygn.  II FSK 2397/15), 

zadośćuczynienia z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, 

przyznane na podstawie kodeksu cywilnego, są zwolnione z PIT na 

podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Wskazany przepis zwalnia od 

podatku otrzymane odszkodowania oraz zadośćuczynienia, poza 

taksatywnie wymienionymi, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania 

wynikają wprost z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie tych ustaw. Zdaniem Sądu odszkodowania 

przyznane na podstawie art. 444 § 1 K.c., z tytułu uszkodzenia ciała lub 

rozstroju zdrowia korzystają z przedmiotowego zwolnienia, w tym bowiem 

przypadku odrębna ustawa (Kodeks cywilny) określa zasady ustalania 

odszkodowania. Na mocy art. 444 § 1 K.c., w razie uszkodzenia ciała lub 

wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie 

wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego 

zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę 

potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, 

także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. 
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Dowóz na miejsce budowy i nocleg podlega PIT 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z 7 września 2017 r. (sygn. 0113-

KDIPT2-3.4011.192.2017.2.JŚ) finansowanie przez pracodawcę kosztów 

dojazdu pracowników do miejsca budowy za granicą oraz ich noclegów 

powoduje powstanie u tych pracowników przychodu podlegającego 

opodatkowaniu PIT. Przedmiotowe wydatki nie są wydatkami na podróże 

służbowe, ani też nie można uznać, że pracownicy na budowie wykonują 

tzw. pracę mobilną. 

 

Koszty szkoleń członka zarządu 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z 13 września 2017 r. (sygn. 0113-

KDIPT2-3.4011.130.2017.3.MS) koszty poniesione przez Spółkę w celu 

zapewnienia uczestnictwa w spotkaniach biznesowych, szkoleniach 

konferencjach i seminariach na rzecz prezesa zarządu, z którym Spółka 

zawarła umowę o zarządzanie na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 

czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 

niektórymi spółkami, nie stanowią jego przychodu podlegającego 

opodatkowaniu PIT. 

 

  

  

 



 

 

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym biuletynie są dostępne nieodpłatnie. Publikacja nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadnej z informacji 
zawartych w niniejszym materiale nie należy traktować jako porady prawnej ani oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.  
 

JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp.k. niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność tytułem jakichkolwiek roszczeń, strat, żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z 

informacji, treści lub materiałów zawartych w  biuletynie. 
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