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1. Wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe w kwocie do 
100.000 PLN oraz możliwość zaliczenia do kosztów zaliczek na poczet nabycia 
środków trwałych 2017!

2. Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych – 2017!

3. Wprowadzenie „minimalnego podatku” dla podatników posiadających 
nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (powyżej 10 MLN PLN).

4. Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w zakresie spółek z 
udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. 

5. Wprowadzenie w CIT nowego źródła przychodów – zyski kapitałowe. 
Wyodrębnienie dochodów z tego źródła od dochodów z innych źródeł.

6. Wprowadzenie szczególnej regulacji przeciwdziałającej schematom 
wykorzystującym nieodpłatny transfer aktywów do podmiotów powiązanych. 

7. Rewolucyjne zmiany w zakresie możliwości zaliczania odsetek do kosztów 
podatkowych.

8. Wprowadzenie limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do 
nabywanych usług niematerialnych oraz w odniesieniu do opłat za korzystanie z 
wartości niematerialnych i prawnych w zakresie transakcji z podmiotami 
powiązanymi.  

9. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
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10. Podwyższenie kwoty umożliwiającej jednorazową amortyzację do 10.000 PLN.

11. Zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

12. Zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych. 

13. Zmiana przepisów w zakresie stosowania ryczałtu od przychodów z najmu.

14. Podwyższenie limitu 50 % kosztów uzyskania przychodów. 

15. Brak możliwości rozpoznania kosztów podatkowych w przypadku niezapłacenia 
kontrahentowi na rachunek wskazany w wykazie podatników VAT czynnych.

16. Wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do 5 
MLN PLN – zmiana planowana od 2019 r. 

17. Wprowadzenie obowiązku zwiększenia i możliwości zmniejszenia podstawy 
opodatkowania w przypadku nieuregulowania należności w terminie.
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Wprowadzenie jednorazowej amortyzacji 
nakładów na środki trwałe w kwocie do 

100.000 PLN oraz możliwość zaliczenia do 
kosztów zaliczek na poczet nabycia środków 

trwałych

Wejście w życie:

12 sierpnia 2017 roku

Ustawa:

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
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Jednorazowa amortyzacja nakładów na środki trwałe w kwocie do 
100.000 PLN

Art. 15 ust. 1zd UOCIT

W przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, 
o którym mowa w art. 16k ust. 14, spełniającego warunki określone w art. 16k ust. 15, 
którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, 
podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonaną wpłatę do 
wysokości kwoty, o której mowa w art. 16k ust. 14.
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Jednorazowa amortyzacja nakładów na środki trwałe w kwocie do 
100.000 PLN

Art. 16k UOCIT (dodane ustępy 14-21)

14. Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości 

początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 

8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do 

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Kwota 100 000 zł obejmuje 

sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, o 

której mowa w art. 15 ust. 1zd, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.
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Jednorazowa amortyzacja nakładów na środki trwałe w kwocie do 
100.000 PLN 

15. Przepis ust. 14 stosuje się, pod warunkiem że:

1) wartość początkowa jednego środka trwałego, o którym mowa w ust. 14, nabytego 

w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł lub

2) łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, o których mowa 

w ust. 14, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość 

początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.
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Art. 16k UOCIT (dodane ustępy 14-21)

16. Kwotę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, o której mowa w ust. 14, 
pomniejsza się o wysokość zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wpłaty na 
poczet nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 15 ust. 1zd.

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 2, wysokość jednorazowego odpisu 
amortyzacyjnego, o której mowa w ust. 14, pomniejsza się o kwotę odpisów 
amortyzacyjnych dokonanych przez podatnika od środków trwałych, o których 
mowa w ust. 14.

Jednorazowa amortyzacja nakładów na środki trwałe w kwocie 
do 100.000 PLN
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Art. 16k UOCIT (dodane ustępy 14-21)

18. Do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, o których mowa w ust. 14, 

stosuje się odpowiednio przepis ust. 8, z tym że suma dokonanych odpisów 

amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, o której mowa w 

art. 15 ust. 1zd, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, nie może 

przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.

19. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów 

amortyzacyjnych, o której mowa w ust. 14, odnosi się do łącznej wartości 

odpisów przypadających  zgodnie z art. 5 na wspólników tej spółki.

20. Jeżeli w związku z nabyciem środka trwałego podatnik ma prawo do dokonania 

jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, o którym mowa w ust. 7 i 14, to 

dokonuje on odpisu amortyzacyjnego na podstawie ust. 7 albo 14.

Jednorazowa amortyzacja nakładów na środki trwałe w kwocie do 
100.000 PLN
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Art. 16k UOCIT (dodane ustępy 14-21)

21. Jeżeli podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wpłatę na poczet 
nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 15 ust. 1zd, a następnie:

1) przed nabyciem środka trwałego, o którym mowa w ust. 14:

a) zlikwidował działalność gospodarczą albo

b) zmienił formę opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną 
odpowiednio w ustawie z dni]a 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo w 
ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów 
komplementarnych, albo

Jednorazowa amortyzacja nakładów na środki trwałe w kwocie 
do 100.000 PLN
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Art. 16k UOCIT (dodane ustępy 14-21)

2) po nabyciu środka trwałego, o którym mowa w ust. 14:

a) nie dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego lub

b) zbył odpłatnie środek trwały

- jest obowiązany do zwiększenia przychodów o wpłatę na poczet nabycia środka 
trwałego, o której mowa w art. 15 ust. 1zd, odpowiednio na ostatni dzień 
prowadzenia działalności przed jej likwidacją, na ostatni dzień prowadzenia 
działalności przed zmianą formy opodatkowania, na dzień, w którym podatnik 
dokonał pierwszego odpisu na podstawie ust. 1 lub art. 16i, albo na dzień 
odpłatnego zbycia środka trwałego.

Jednorazowa amortyzacja nakładów na środki trwałe w kwocie 
do 100.000 PLN
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Likwidacja podatku u źródła od biletów 
lotniczych

Wejście w życie:

12 sierpnia 2017 roku

Ustawa:

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
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Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych

Zmieniany przepis.

Art.  21 ust. 1 pkt 4 UoCIT

1. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

(…)

4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne 
przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z 
lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga 
posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

- ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

13



Wprowadzenie „minimalnego podatku” dla 
podatników posiadających nieruchomości 

komercyjne o znacznej wartości (powyżej 10 
MLN PLN.

Planowane wejście w życie:

1 stycznia 2018 roku

Projekt:

Ustawa z 27 października 2017 roku 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
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Podatek od nieruchomości komercyjnych

Art. 24b. 1. Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka

trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość

początkowa przekracza 10 000 000 zł, w postaci:

1) budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako:

a) centrum handlowe,

b) dom towarowy,

c) samodzielny sklep i butik,

d) pozostały handlowo-usługowy,

2) budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy

– wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.
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Podatek od nieruchomości komercyjnych

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) środków trwałych, o których mowa w ust. 1, od których zaprzestano dokonywania 
odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16c pkt 5;

2) środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wykorzystywanych wyłącznie lub 
w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

3. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej 
środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z 
prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł.
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Podatek od nieruchomości komercyjnych

4. W przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika, przy obliczaniu 

wartości początkowej, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wartość wynikającą z 

ewidencji podatnika.

5. W przypadku gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność spółki 

niebędącej osobą prawną, przy obliczaniu wartości początkowej, o której mowa w 

ust. 1, przypadającej na wspólnika, przepis art. 5 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika i podmiotu 

powiązanego z podatnikiem w rozumieniu art. 11, przy obliczaniu wartości 

początkowej, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się całkowitą wartość początkową 

tego środka trwałego. Przy obliczaniu podatku podatnik uwzględnia wynikającą z 

prowadzonej ewidencji wartość początkową środka trwałego ustaloną zgodnie z art. 

16g ust. 8 i kwotę, o której mowa w ust. 3, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej 

pozostaje wartość początkowa środka trwałego wynikająca z prowadzonej przez 

podatnika ewidencji do całkowitej wartości początkowej tego środka trwałego. 
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Podatek od nieruchomości komercyjnych

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy środek trwały stanowi 

własność lub współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, której wspólnikami 

są podatnik i podmiot powiązany z podatnikiem w rozumieniu art. 11.

8. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek, o którym mowa w ust. 

1, i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek.

9. Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku podatnicy odliczają od zaliczki na 

podatek, o której mowa w art. 25. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki 

kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany 

kwartał.

10. Podatnicy mogą nie wpłacać podatku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest on niższy 

od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc.
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Podatek od nieruchomości komercyjnych

11. Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku, o którym mowa 

w ust. 1, odlicza się od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 za rok podatkowy. 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1.

12. W przypadku gdy środek trwały, o którym mowa w ust. 1, został oddany do 

używania, przepisy ust. 1–11 stosuje się wyłącznie do podmiotu dokonującego 

odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m.

Art. 24c. 1. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej podstawą opodatkowania, o

której mowa w art. 24b ust. 3, jest przychód odpowiadający sumie przychodów, o

których mowa w tym przepisie, spółek tworzących podatkową grupę kapitałową.

2. Przepisy art. 24b ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do spółek tworzących

podatkową grupę kapitałową.
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Wyłączenie stosowania przepisów o cenach 
transferowych w zakresie spółek z udziałem 

jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu 
Państwa. 

Okres od którego ma zastosowanie

1 stycznia 2017 roku

Projekt:

Ustawa z 27 października 2017 roku 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
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Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w 
zakresie spółek z udziałem JST lub SP

Art. 11 ust. 4 UoCIT
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Wprowadzenie w CIT nowego źródła 
przychodów – zyski kapitałowe. 

Wyodrębnienie dochodów z tego źródła od 
dochodów z innych źródeł.

Planowane wejście w życie:

1 stycznia 2018 roku

Projekt:

Ustawa z 27 października 2017 roku 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
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Wprowadzenie w CIT nowego źródła przychodów – zyski kapitałowe. 

Art.  7 UoCIT

1.  Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący 

sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z 

innych źródeł przychodów; w wypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 

24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

2. Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest 

nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich 

uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów 

przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
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Art.  7 UoCIT

3.  Przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. 1, stanowiącego podstawę 
opodatkowania nie uwzględnia się:

1) przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku;

2) przychodów wymienionych w art. 21, art. 22 i art. 24b, przy czym w przypadku 
podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez 
położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się 
przychody wymienione w art. 21, jeżeli związane są z działalnością zakładu;

2a) straty poniesionej ze źródła przychodów;

3) kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku 
podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez 
położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się 
koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21, jeżeli przychody te zostały 
uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na 
zagraniczny zakład;
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4) strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych -
w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z 
wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę;

5) strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie 
przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji;

6) strat instytucji kredytowej związanych z działalnością oddziału tej instytucji, którego 
składniki majątkowe zostały wniesione do spółki tytułem wkładu niepieniężnego na 
utworzenie banku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.).
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4.  Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o 

których mowa w ust. 3, a w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału 

przedsiębiorców, także straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, 

przejmowanych lub dzielonych, z wyjątkiem spółek przekształconych w inne spółki.

4a.  Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się również strat przedsiębiorstw państwowych 

przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i 

prywatyzacji oraz strat instytucji kredytowej związanych z działalnością oddziału tej 

instytucji, którego składniki majątkowe zostały wniesione do spółki tytułem wkładu 

niepieniężnego na utworzenie banku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

5.  O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można 

obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 

pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat 

nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.
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Art. 7a UoCIT

1. W podatkowych grupach kapitałowych dochodem ze źródła przychodów jest 
nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę uzyskanych z 
danego źródła przychodów nad sumą ich strat poniesionych z tego źródła 
przychodów. Jeżeli za rok podatkowy suma strat poniesionych z danego źródła 
przychodów przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej 
przekracza sumę dochodów uzyskanych z tego źródła, różnica stanowi stratę 
podatkowej grupy kapitałowej poniesioną ze źródła przychodów. Dochody i straty 
spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3.

2. Straty, o której mowa w ust. 1, poniesionej przez podatkową grupę kapitałową nie 
pokrywa się z dochodu poszczególnych spółek w razie upływu okresu 
obowiązywania umowy lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej

3.  Z dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie pokrywa się strat spółek wchodzących 
w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy.
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Art. 7b. 

1. Za przychody z zysków kapitałowych uważa się:

1) przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, 
stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym:

a) dywidendy, nadwyżki bilansowe w spółdzielniach oraz otrzymane przez uczestników 
funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania dochody tego 
funduszu lub tej instytucji, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych 
dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów 
inwestycyjnych,

b) przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości,
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c) przychody z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które 
następuje w inny sposób niż określony w lit. b,

d) przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w 
art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w lit. b,

e) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, o 
której mowa w art. 1 ust. 3,

f) równowartość zysku osoby prawnej oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, 
przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego, równowartość zysku 
spółdzielni przeznaczonego na podwyższenie funduszu udziałowego oraz 
równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów 
(funduszy) takiej osoby prawnej lub spółki,
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a) dopłaty otrzymane w przypadku połączenia lub podziału spółek przez wspólników 
spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,

b) przychody wspólnika spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek 
podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału 
lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa,

c) zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d,

d) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne 
kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku 
przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, z tym że przychód określa 
się na dzień przekształcenia,
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e) odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której 
mowa w art. 1 ust. 3,

f) odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 1 ust. 
3, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość uzależnione są od 
osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub tę spółkę lub od jego wysokości 
osiągniętego przez tę osobę prawną lub spółkę (pożyczka partycypacyjna);

g) przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, 
inne niż określone w pkt 1, w tym:

- przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w 
następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub 
spółki,

- przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej,

- przychody spółki dzielonej;
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2) przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 
3, wkładu niepieniężnego;

3) inne, niż określone w pkt 1 i 2, przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub spółce, 
o której mowa w art. 1 ust. 3, w tym:

a) przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia,

b) przychody uzyskane w wyniku wymiany udziałów;

4) przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;

5) przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz 
wierzytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych;
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6) przychody:

a) z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7, z wyłączeniem 
przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów 
niezaliczanych do zysków kapitałowych,

b) z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem 
pochodnych instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu przychodów albo 
kosztów, niezaliczanych do zysków kapitałowych, 31

c) z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach wspólnego 
inwestowania,

d) z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnych charakterze dotyczącej praw, o 
których mowa w lit. a–c,

e) ze zbycia praw, o których mowa w lit. a–c.

2. W przypadku ubezpieczycieli, banków, podmiotów, o których mowa w art. 15c ust. 16 
pkt 3, oraz instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe przychody wymienione w ust. 1, z wyłączeniem 
przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i f, zalicza się do przychodów innych 
niż przychody z zysków kapitałowych.
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Wprowadzenie szczególnej regulacji 
przeciwdziałającej schematom 

wykorzystującym nieodpłatny transfer 
aktywów do podmiotów powiązanych.

Planowane wejście w życie:

1 stycznia 2018 roku

Projekt:

Ustawa z dnia 27 października 2017 roku 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
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Przychody z tytułu nieodpłatnego przekazania rzeczy i praw

Art.  14 UoCIT (proponowana zmiana ust. 1-3 i dodanie ust. 6)

1. Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług jest 
ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez 
uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej tych 
rzeczy, praw lub usług, organ podatkowy określa ten przychód w wysokości wartości 
rynkowej.

2. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy, praw majątkowych lub usług określa 
się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami, prawami lub 
usługami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i 
stopnia zużycia oraz czasu i miejsca zbycia albo świadczenia.

3. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości 
rynkowej tych rzeczy, praw lub usług, organ podatkowy wzywa strony umowy do 
zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie 
odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania 
zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie 
odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określa wartość z 
uwzględnieniem opinii biegłego. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co 
najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego ponosi 
zbywający albo świadczący usługi.
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Przychody z tytułu nieodpłatnego przekazania rzeczy i praw

Art.  14 UoCIT (proponowana zmiana ust. 1-3 i dodanie ust. 6)

4. Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 7, 9 i 10 stosuje się odpowiednio.

5. (uchylony)

6. Przepisy ust. 1–3 stosuje się również do nieodpłatnego zbycia rzeczy lub praw 

majątkowych na rzecz podmiotu, w którym podatnik lub podatnik wraz z 

podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11, posiada udział w wysokości co 

najmniej 95%, z wyjątkiem nieodpłatnego zbycia rzeczy lub praw organizacjom, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 

r. poz. 60 i 573), lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach 

regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność 

pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym cele określone w art. 

4 tej ustawy, z przeznaczeniem na te cele.
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Rewolucyjne zmiany w zakresie możliwości 
zaliczania odsetek do kosztów 

podatkowych

Planowane wejście w życie:

1 stycznia 2018 roku

Projekt:

Ustawa z dnia 27 października 2017 roku 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
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Usunięcie cienkiej kapitalizacji i wprowadzenie nowych zasad 

Art. 15c.

1. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, są obowiązani wyłączyć z kosztów 

uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka 

kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce 

sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o 

charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów 

pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania 

przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a–16m, oraz 

kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej 

środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

2. W przypadku podatkowych grup kapitałowych kwota obliczona zgodnie z ust. 1 

zwiększa dochód (zmniejsza stratę) podatkowej grupy kapitałowej. Przepis ust. 7 

stosuje się odpowiednio.
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3. Przez nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego rozumie się kwotę, o jaką 

poniesione przez podatnika koszty finansowania dłużnego, podlegające zaliczeniu 

do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, przewyższają uzyskane 

przez podatnika w tym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu przychody o 

charakterze odsetkowym.

4. Do przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1 i 3, przepis art. 7 ust. 3 stosuje 

się odpowiednio.

5. W celu wyliczenia limitu, o którym mowa w ust. 1, oraz przy wyliczaniu nadwyżki 

kosztów finansowania dłużnego koszty uzyskania przychodów oblicza się bez 

uwzględnienia pomniejszeń wynikających z zastosowania ust. 1 oraz art. 15e ust. 1.

6. Przez przychody o charakterze odsetkowym oraz koszty, o których mowa w ust. 1, 

rozumie się również przychody i koszty przypisane podatnikowi zgodnie z art. 5. 
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7. Kwotę kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie ust. 1 

uwzględnia się w danym źródle przychodów proporcjonalnie do wysokości 

kosztów, o których mowa w ust. 1, poniesionych w ramach danego źródła 

przychodów.

8. Przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nie bierze się pod uwagę 

kosztów finansowania dłużnego wynikających z kredytów (pożyczek) 

wykorzystywanych do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu 

infrastruktury publicznej, w przypadku którego spełnione są łącznie następujące 

warunki:

1) wykonawca projektu podlega opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej;

2) aktywa, których projekt dotyczy, znajdują się całości w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej;

3) koszty finansowania zewnętrznego są wykazywane dla celów podatkowych

w całości w państwie członkowskim Unii Europejskiej;

4) dochody są osiągane w całości w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
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9. Dochodu wynikającego z długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury 

publicznej nie uwzględnia się przy obliczaniu przychodów i kosztów, o których 

mowa w ust. 1.

10. Długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej oznacza projekt 

służący dostarczeniu, modernizacji, eksploatacji lub utrzymaniu znaczącego 

składnika aktywów, będący w ogólnym interesie publicznym.

11. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej przy wyliczaniu nadwyżki kosztów 

finansowania dłużnego nie bierze się pod uwagę także kosztów finansowania 

dłużnego i przychodów o charakterze odsetkowym wynikających z umów, których 

stroną są wyłącznie spółki wchodzące w skład takiej grupy.
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12. Przez koszty finansowania dłużnego rozumie się wszelkiego rodzaju koszty związane z 

uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków 

finansowych i z korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, w tym 

skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej środka trwałego lub wartości 

niematerialnej i prawnej, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, 

kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia 

zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na 

rzecz kogo zostały one poniesione.

13. Przez przychody o charakterze odsetkowym rozumie się przychody z tytułu odsetek, 

w tym odsetek skapitalizowanych, oraz inne przychody równoważne ekonomicznie 

odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego
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14. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej w roku 

podatkowym kwoty 3 000 000 zł; jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo 

krótszy niż 12 miesięcy, kwotę tego progu oblicza się, mnożąc kwotę 250 000 zł 

przez liczbę rozpoczętych miesięcy roku podatkowego podatnika;

2) przedsiębiorstw finansowych.
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15. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej kwota wskazana w ust. 14 pkt 1 odnosi się 

do podatkowej grupy kapitałowej.

16. Przez przedsiębiorstwo finansowe rozumie się:

1) bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –

Prawo bankowe;

2) instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe;

3) spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową oraz Krajową Spółdzielczą Kasę 

Oszczędnościowo-Kredytową;

4) firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi;
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5) towarzystwo, zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną, spółkę zarządzającą 

oraz zarządzającego z Unii Europejskiej, o których mowa odpowiednio w art. 2 pkt 3, 

3a, 10 i 10c ustawy o funduszach inwestycyjnych;

6) krajowy zakład ubezpieczeń oraz zagraniczny zakład ubezpieczeń w rozumieniu 

odpowiednio art. 3 ust. 1 pkt 18 i 55 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1170, 1089 i 1789);

7) krajowy zakład reasekuracji oraz zagraniczny zakład reasekuracji w rozumieniu 

odpowiednio art. 3 ust. 1 pkt 19 i 56 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

8) dobrowolny fundusz w rozumieniu art. 8 pkt 3a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
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9) otwarty fundusz w rozumieniu art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

10) pracowniczy fundusz w rozumieniu art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

11) towarzystwo w rozumieniu art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

12) pracodawcę zagranicznego w rozumieniu art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 28 sierpnia 

1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

13) zarządzającego zagranicznego w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449);
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14) fundusze inwestycyjne otwarte oraz alternatywne fundusze inwestycyjne 

utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych;

15) kontrahenta centralnego w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 

regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 

201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.)

16) centralny depozyt papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21a ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
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17. Za przedsiębiorstwo finansowe nie uważa się instytucji pożyczkowych, o których 

mowa w art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819).

18. Koszty finansowania dłużnego wyłączone w roku podatkowym z kosztów uzyskania 

przychodów zgodnie z ust. 1 podlegają zaliczeniu do takich kosztów w następnych 

5 latach podatkowych, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1–17 oraz w ramach 

obowiązujących w danym roku limitów wynikających z tych przepisów.
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Usunięcie cienkiej kapitalizacji i wprowadzenie nowych zasad 

19. Przepisu ust. 18 nie stosuje się do:

1) podmiotów, które w związku z przekształceniem, łączeniem lub podziałem 

podmiotów wstępują w prawa podatników przekształconych, łączonych lub 

dzielonych, z wyjątkiem spółek powstałych z przekształcenia spółek;

2) spółek wchodzących uprzednio w skład podatkowej grupy kapitałowej – w 

odniesieniu do kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania 

przychodów w czasie funkcjonowania tej podatkowej grupy.

20. Przepisy ust. 1–19 stosuje się odpowiednio do podatnika, o którym mowa

w art. 3 ust. 2, prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, w tym do transakcji wewnętrznych 

takiego podatnika dotyczących tego zagranicznego zakładu.
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Usunięcie cienkiej kapitalizacji i wprowadzenie nowych zasad 

Art. 15ca. W przypadku gdy koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 

12 przekraczają wartość finansowania, jaką podatnik mógłby uzyskać, gdyby takie 

finansowanie udzielone zostało podatnikowi przez podmioty niepowiązane z 

podatnikiem (rynkowa zdolność kredytowa podatnika), organ podatkowy może 

określić dochód podatnika w wysokości większej lub stratę w wysokości mniejszej, niż 

zadeklarowana przez podatnika. Przepisy art. 11 stosuje się odpowiednio, z tym że 

przy ustalaniu rynkowej zdolności kredytowej podatnika nie bierze się pod uwagę 

zabezpieczeń udzielonych podatnikowi przez podmioty powiązane ani zdolności 

kredytowej wynikającej z istnienia powiązań, o których mowa w tym przepisie.
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Wprowadzenie limitu w zakresie kosztów uzyskania 
przychodów w odniesieniu do nabywanych usług 

niematerialnych (np. umów licencyjnych, usług doradczych, 
księgowych, badania rynku, prawnych itp.) oraz w 

odniesieniu do opłat za korzystanie z wartości 
niematerialnych i prawnych w zakresie transakcji z 

podmiotami powiązanymi

Planowane wejście w życie:
1 stycznia 2018 roku

Projekt:
Ustawa z dnia 27 października 2017 roku 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
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Wprowadzenie limitu w zakresie KUP w odniesieniu do 
nabywanych usług niematerialnych 

Art. 15e. 

1. Podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty:

1) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, 
przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym 
charakterze,

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw 
lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7,

3) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż 
udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w 
ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz 
świadczeń o podobnym charakterze

– poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których 
mowa w art. 11, lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na 
terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 
6, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty 
odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów 
pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów 
pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania 
przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a–16m, i odsetek.
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Wprowadzenie limitu w zakresie KUP w odniesieniu do 
nabywanych usług niematerialnych 

Art. 15e UoCIT

2. W przypadku banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Krajowej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej i instytucji finansowych w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe limit, o którym 
mowa w ust. 1, ustala się bez pomniejszania przychodów oraz kosztów uzyskania 
przychodów odpowiednio o przychody z tytułu odsetek oraz koszty z tytułu odsetek.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej 
grupy kapitałowej.

4. Do przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1, przepis art. 7 ust. 3 stosuje się 
odpowiednio.

5. W celu wyliczenia limitu, o którym mowa w ust. 1, sumę kosztów uzyskania 
przychodów oraz kwotę odsetek, o których mowa w tym przepisie, oblicza się bez 
uwzględnienia pomniejszeń wynikających z zastosowania ust. 1 oraz art. 15c ust. 1.
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Wprowadzenie limitu w zakresie KUP w odniesieniu do 
nabywanych usług niematerialnych 

Art. 15e UoCIT

6. Przez koszty poniesione przez podatnika, o których mowa w ust. 1, rozumie się również 
koszty przypisane podatnikowi zgodnie z art. 5.

7. Kwotę kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie ust. 1 
uwzględnia się w danym źródle przychodów proporcjonalnie do wysokości kosztów, o 
których mowa w ust. 1, poniesionych w ramach danego źródła przychodów.

8. W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność 
poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład przy 
obliczaniu kwoty, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się odpisy amortyzacyjne oraz 
przychody i koszty, w tym koszty finansowania dłużnego, przypisane do tego 
zagranicznego zakładu.

9. Kwota kosztów, o których mowa w ust. 1, nieodliczona w danym roku podatkowym 
podlega odliczeniu w kolejnych 5 latach podatkowych, zgodnie z zasadami określonymi 
w ust. 1–8 i 10–16 oraz w ramach obowiązujących w danym roku limitów wynikających 
z tych przepisów
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Wprowadzenie limitu w zakresie KUP w odniesieniu do 
nabywanych usług niematerialnych 

Art. 15e UoCIT

10. Za koszty poniesione pośrednio na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 1, uważa 
się koszty poniesione na rzecz podmiotu niepowiązanego z podatnikiem, jeżeli 
rzeczywistym właścicielem należności z tytułów, o których mowa w ust. 1, lub jej części 
jest podmiot powiązany z podatnikiem w sposób, o którym mowa w art. 11, lub 
podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju 
wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 6.

11. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do:

1) kosztów usług, opłat i należności, o których mowa w ust. 1, zaliczanych do kosztów 
uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez 
podatnika towaru lub świadczeniem usługi;

2) kosztów usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług;

3) usług ubezpieczenia świadczonych przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 
pkt 6 i 7;

4) gwarancji i poręczeń udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 
pkt 1–3, 6 i 7.
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Wprowadzenie limitu w zakresie KUP w odniesieniu do 
nabywanych usług niematerialnych 

Art. 15e UoCIT

12. Przepis ust. 1 stosuje się do nadwyżki wartości kosztów wskazanych w tym przepisie, z 
wyłączeniem kosztów, o których mowa w ust. 11, przekraczającej w roku podatkowym 
łącznie kwotę 3 000 000 zł. Jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy 
niż 12 miesięcy, kwotę tego progu oblicza się, mnożąc kwotę 250 000 zł przez liczbę 
rozpoczętych miesięcy roku podatkowego podatnika.

13. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej kwota wskazana w ust. 12 odnosi się do 
każdej spółki tworzącej taką grupę.

14. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do kosztów poniesionych 
przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową na rzecz innych spółek z tej 
podatkowej grupy kapitałowej.
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Wprowadzenie limitu w zakresie KUP w odniesieniu do 
nabywanych usług niematerialnych 

Art. 15e UoCIT

15. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do kosztów usług, opłat i 
należności, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim decyzja w sprawie uznania 
prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy 
podmiotami powiązanymi obejmuje prawidłowość kalkulacji wynagrodzenia za te 
usługi, opłat i należności, w okresie, którego ta decyzja dotyczy.

16. Przepis ust. 15 stosuje się również do roku podatkowego, w którym wydano decyzję, o 
której mowa w tym przepisie, oraz do roku podatkowego poprzedzającego ten rok 
podatkowy.
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Brak możliwości zaliczenia do kosztów 
podatkowych tzw. nagród z zysku.

Planowane wejście w życie:

1 stycznia 2018 roku

Projekt:

Ustawa z 27 października 2017 roku 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
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Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. 
nagród z zysku.

Art. 16 ust. 1. Pkt 15a)

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

15a) kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego 
jednostki (zysku netto);
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Podwyższenie kwoty umożliwiającej 
jednorazową amortyzację do 10.000 PLN.

Planowane wejście w życie:

1 stycznia 2018 roku

Projekt:

Ustawa z 27 października 2017 roku 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
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Podwyższenie kwoty umożliwiającej jednorazową amortyzację 
do 10.000 PLN. 

Użyte w art. 16d w ust. 1, w art. 16e w ust. 1 i 2, dwukrotnie w art. 16f w ust. i w 
art. 16g w ust. 13,oraz użyte w art. 16k w ust. 9 wyrazy „3500 zł” zastępuje się 
wyrazami „10.000 zł”:

PRZYKŁAD

Art.  16d UoCIT

1.  Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, 
o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z 
art. 16g nie przekracza 10.000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią 
wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

2.  Składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, 
najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin 
wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości 
niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.
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Zmiany w zakresie zagranicznych spółek 
kontrolowanych (CFC).

Planowane wejście w życie:

1 stycznia 2018 roku

Projekt:

Ustawa z 27 października 2017 roku 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
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Zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

Celem zmiany systemowej jest dostosowanie obowiązujących przepisów podatkowych, 
które odnoszą się do CFC, do wymogów unijnej dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 
lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom 
unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego.

Zmiana treści art. 24a UoCIT
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Zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

Istota zmian:

• zasady kwalifikowania podmiotu jako kontrolowanej spółki zagranicznej (CFC)

Zmiana dotycząca  CFC dotyczy wymogu sprawowania kontroli nad jednostką zależną. 
Przyjęto, że podatnik powinien samodzielnie (lub razem z podmiotami powiązanymi) 
posiadać w danej jednostce zależnej ponad 50 % praw głosu, 50 % udziału w kapitale 
lub prawa do ponad 50 % zysku. 

Za CFC jest uznawana jednostka, której co najmniej 50% przychodów stanowią tzw. 
przychody pasywne. Dyrektywa warunek ten zawiera jako opcję dla państw 
członkowskich, pozwalając na wyłączenie spod zakresu CFC spółek zagranicznych 
(stałych zakładów), w których dochody pasywne stanowią mniej niż 1/3 dochodów. 
Próg określony obecnie w przepisach krajowych (50%) jest zatem łagodniejszy niż 
ustalony dyrektywą próg wyłączenia spółki zagranicznej spod reguł CFC (33%) i 
zdaniem MF wymaga on dostosowania do standardu przyjętego w dyrektywie.
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Zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

• dochód CFC uwzględniany w podstawie opodatkowania podatnika 
krajowego

W zakresie ustalenia jaka część dochodu CFC podlega opodatkowaniu w 
podstawie opodatkowania podatnika krajowego, dyrektywa przewiduje możliwość 
wyboru między dwoma alternatywnymi opcjami. W nowelizacji przyjęto, zbliżone 
do obecnych regulacji krajowych, rozwiązanie bazujące na tzw. przychodach 
pasywnych osiąganych przez CFC.
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Zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

• obliczanie dochodu kontrolowanych spółek zagranicznych

Zgodnie z treścią implementowanej dyrektywy, dochód który należy uwzględnić w 
podstawie opodatkowania podatnika, oblicza się zgodnie z przepisami prawa 
danego państwa członkowskiego, w którym podatnik jest rezydentem do celów 
podatkowych lub w którym się znajduje. W podstawie opodatkowania nie 
uwzględnia się strat kontrolowanej spółki zagranicznej. 

Analogicznie, jak w przypadku regulacji krajowych, dyrektywa stanowi, iż dochód, 
który należy uwzględnić w podstawie opodatkowania, oblicza się proporcjonalnie 
do udziału posiadanego przez podatnika w kontrolowanej spółce zagranicznej. 
Dochód ten uwzględnia się w okresie rozliczeniowym podatnika, w którym 
przypada koniec roku podatkowego danego podmiotu.
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Zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

• rejestr zagranicznych spółek

Zmiany dokonane w przepisach ust. 13 -16 zmierzają do nałożenia obowiązku 
ujmowania przez podatników w rejestrze zagranicznych spółek również spółek 
utworzonych w innych państwach członkowskich UE lub EOG, nawet, gdy spółki te 
prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą, o ile spółki te posiadają status 
zagranicznej spółki kontrolowanej. Ponadto w ust. 16, zgodnie z dyrektywą, dodano 
zastrzeżenie przesądzające, że przewidziane w tym przepisie wyłączenie nie ma 
zastosowania w przypadkach prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w 
minimalnym zakresie tj. w zakresie nieistotnym w punktu widzenia całokształtu 
działalności podmiotu.
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Zmiany w zakresie podatkowych 

grup kapitałowych. Zmiany w zakresie podatkowych grup 
kapitałowych. 

Planowane wejście w życie:

1 stycznia 2018 roku

Projekt:

Ustawa z 27 października 2017 roku 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
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Zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych. 

Modyfikacja przepisów w zakresie PGK obejmuje m.in.:

1. modyfikację warunków koniecznych do utworzenia PGK;

2. zmianę sposobu reprezentacji PGK;

3. zmianę w zakresie zgłaszania oraz rejestracji umowy o utworzeniu PGK;

4. zmiany w zakresie naruszenia warunków istnienia PGK;

5. ustalanie dochodów PGK w związku z wyodrębnieniem nowego źródła przychodów;

6. objęciem przepisami o cenach transferowych PGK w zakresie stosowania cen 
rynkowych oraz obowiązkiem tworzenia dokumentacji cen transferowych w 
zakresie transakcji i innych zdarzeń jednego rodzaju dokonywanych z podmiotami 
niepowiązanymi nienależącymi do PGK;

7. zmianę przepisów w zakresie dokonywania pomiędzy spółkami tworzącymi PGK 
darowizn.
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Zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych. 

Proponowana zmiana dotyczy przepisu ust. 2 w art. 1a określającego warunki 

uznania grupy powiązanych spółek kapitałowych za, posiadającą status 

podatnika podatku CIT – podatkową grupę kapitałową (PGK). Projekt, co do 

zasady, łagodzi te warunki:

1. obniżenie, z 1.000.000 do 500.000, przeciętnej wysokości kapitału 

zakładowego jaki muszą posiadać spółki tworzące PGK (art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a 

ustawy o CIT),

2. obniżenie, z 95% do 75%, wysokości bezpośredniego udziału, jaki spółka 

dominująca musi posiadać w kapitale spółek zależnych (art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. 

b ustawy o CIT,

3. obniżenie, z 3% do 2% poziomu dochodowości PGK.
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Zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych. 

Brak możliwości zaliczania darowizn do KUP

Zmiana dokonana w  art. 16 ust. 1 pkt 14 polega na wykreśleniu, funkcjonującego w 
stosunku do darowizn udzielanych pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę 
kapitałową, odstępstwa od zasady ograniczającej zaliczanie darowizn do kosztów 
uzyskania przychodów. Po zmianie PGK nie będą korzystały z odstępstwa 
pozwalającego zaliczyć darowizny do kosztów uzyskania przychodów. Możliwość taka 
była wykorzystywana przez PGK do optymalizacji wyniku na transakcji zbycia składnika 
aktywów.

Obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych.

Zmiana dokonywana lit. c (w art. 27 ust. 2 ustawy o CIT) polega na wyraźnym 
wskazaniu, iż spółki tworzące PGK są obowiązane przekazywać do urzędu skarbowego 
swoje sprawozdania finansowe.
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Zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych. 

Wyłączenie z PGK spółek korzystających ze zwolnienia w SSE

Zmiana dokonana w pkt 3 lit. a ustawy o CIT wyłącza możliwość udziału w PGK spółki 
korzystającej ze zwolnienia opodatkowania dochodów osiągniętych z działalności 
prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej. 

Reprezentacja PGK

Proponowane przepisy wprowadzają również zasadę, iż spółką reprezentującą PGK 
będzie zawsze spółka dominująca, a nie spółka wskazana w umowie tworzącej PGK 
(dodawany ust. 3a).

Brak możliwości wystąpienia z PGK

Proponowany ust. 6 przesądza jednoznacznie, iż po rejestracji umowy nie może być 
ona pomniejszona o którąkolwiek ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową. 
Obecny przepis zawiera expressis verbis wyłącznie zakaz rozszerzania umowy na inne 
spółki
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Zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych. 

Ustalanie dochodu / straty

Dochód/stratę PGK z danego źródła stanowić będzie suma dochodów i strat z tego 
źródła poszczególnych spółek tworzących PGK, czyli - innymi słowy - nadwyżka 
dochodów bądź strat poszczególnych spółek nad odpowiednio ich stratami bądź 
dochodami. Po konsolidacji dochodów i strat poszczególnych spółek PGK ustalać 
będzie łączny dochód stanowiący przedmiot opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy o CIT, z uwzględnieniem regulacji wprowadzanej w art. 7 ust. 3 pkt 2a (zakaz 
łączenia dochodu na danym źródle ze stratą poniesioną w innym źródle przychodów).
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Zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych. 

Brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla podmiotów 
należących do PGK

Zmiana polegająca na dodaniu art. 9a ust. 3e ma na celu wyłączenie obowiązku 
sporządzenia dokumentacji cen transferowych pomiędzy spółkami wchodzącymi w 
skład PGK. Obowiązek sporządzania dokumentacji wynikający z art. 9a ust. 1 stosować 
się  będzie wyłącznie do transakcji lub innych zdarzeń dokonanych między spółkami 
tworzącymi PGK, a podmiotami powiązanymi z tymi spółkami niewchodzącymi w skład 
tej grupy.

Złagodzenie okoliczności powodującej rozwiązanie PGK dotyczącej transakcji 
„nierynkowych” z podmiotami spoza PGK 

Kolejną zmianą jest złagodzenie okoliczności powodującej rozwiązanie PGK dotyczącej 
transakcji „nierynkowych” z podmiotami spoza PGK – poprzez wprowadzenie progu 
istotności podobnego, jak w przypadku obowiązku dokumentacyjnego (tj. limity 
kwotowe zależne od obrotów podatnika) – zmiana brzmienia art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. b. 
Dla przypomnienia, zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów każda nierynkowa 
transakcja (nawet nieistotna) dokonana z podmiotem powiązanym spoza PGK może 
spowodować rozwiązanie PGK
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Zmiana przepisów w zakresie stosowania 
ryczałtu od przychodów z najmu.

Planowane wejście w życie:

1 stycznia 2018 roku

Projekt:

Ustawa z 27 października 2017 roku 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
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Zmiana przepisów w zakresie stosowania ryczałtu od 
przychodów z najmu.

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
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Art. 12

OBECNA REGULACJA PROPONOWNA REGULACJA

1. Ryczałt od przychodów

ewidencjonowanych wynosi:

3) 8,5%:

a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust.

1a,

1. Ryczałt od przychodów

ewidencjonowanych wynosi:

3) 8,5%:

a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust.

1a, do kwoty stanowiącej równowartość

100.000 złotych; od nadwyżki ponad tę

kwotę ryczałt wynosi 12,5 % przychodów

Zgodnie ze zmianą brzmienia lit. a), podatnicy będą w określonych przypadkach 
rozliczali się według dwóch stawek podatku – 8,5 % w przypadku przychodów do 
100.000 PLN oraz 12,5 % nadwyżki ponad tę wartość.



Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 
50 % kosztów uzyskania przychodów.

Planowane wejście w życie:

1 stycznia 2018 roku

Projekt:

Ustawa z 27 października 2017 roku 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
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Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania 
przychodów

Art. 22 UoPIT

9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

1) z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu 

scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru 

zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a;

2) z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii 

układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub 

wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej 

jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, 

z zastrzeżeniem ust. 9a;

3) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw 

pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi 

prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b, z tym 

że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w 

danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 

chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru 

stanowi ten przychód; 78



Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów 
uzyskania przychodów

Art. 22 UoPIT

9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:

1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, 

urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości 

audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa 

artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i 

estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, 

instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów 

obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

5) publicystycznej.
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Brak możliwości rozpoznania kosztów 
podatkowych w przypadku niezapłacenia 
kontrahentowi na rachunek wskazany w 

wykazie podatników VAT czynnych.

Planowane wejście w życie:

6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Projekt:

Projekt z dnia 20 września 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw
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Brak możliwości rozpoznania kosztów podatkowych w przypadku 
niezapłacenia kontrahentowi na rachunek wskazany w wykazie 

podatników VAT czynnych.

Art. 15d UoCIT (zmiana brzmienia ustępów 1, 2) 

1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej 

płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz 

z 2017 r. poz. 460 i 819) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub w 

przypadku transakcji z podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i 

usług jako podatnik VAT czynny na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT 

czynnych, o którym mowa w art. 96 ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. 
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Brak możliwości rozpoznania kosztów podatkowych w przypadku 
niezapłacenia kontrahentowi na rachunek wskazany w wykazie 

podatników VAT czynnych.

2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej 

płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku 

płatniczego lub przypadku transakcji z podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby 

podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny na rachunek inny niż zawarty w 

wykazie podatników VAT czynnych, o którym mowa w art. 96 ust. 15 ustawy o podatku 

od towarów i usług, podatnicy: 

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo 

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają 

przychody 

– w miesiącu, w którym została dokonana płatność.

82



Brak możliwości rozpoznania kosztów podatkowych w przypadku 
niezapłacenia kontrahentowi na rachunek wskazany w wykazie 

podatników VAT czynnych.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku: 

1. nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i 

prawnych; 

2. dokonania płatności: 

a) po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, 

b) po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w 

ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 

2006 r. o podatku tonażowym 

- z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów 

następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok 

podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy 

opodatkowania.
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Wprowadzenie możliwości jednorazowego 
rozliczenia straty podatkowej do 5 mln PLN

ISTNIEJE WYSOKIE PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZMIANY PROJEKTU ZE WZGLĘDU NA 
UCHWALENIE PRZEZ SEJM USTAWY Z 27 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU 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

Planowane wejście w życie:

1 stycznia 2019 roku

Projekt:

Projekt z dnia 27 września 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia 
uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
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Wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty 
podatkowej do 5 mln PLN

Art. 7 UoCIT

5. O wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można 

obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach 

podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może 

przekroczyć 50% kwoty tej straty.

w art. 7 UoCIT dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

6. W przypadku poniesienia straty możliwe jest dokonanie jednorazowego obniżenia 

dochodu o kwotę straty w kolejnym roku podatkowym w wysokości 

nieprzekraczającej 5 000 000 zł. Pozostałą część podatnik może rozliczyć w 

kolejnych latach na zasadach określonych w ust. 5.
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Wprowadzenie obowiązku zwiększenia i 
możliwości zmniejszenia podstawy 

opodatkowania w przypadku nieuregulowania 
należności w terminie

ISTNIEJE WYSOKIE PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZMIANY PROJEKTU ZE WZGLĘDU NA 
UCHWALENIE PRZEZ SEJM USTAWY Z 27 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU 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

Planowane wejście w życie:

1 stycznia 2018 roku

Projekt:

Projekt z dnia 27 września 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia 
uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
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Wprowadzenie obowiązku zwiększenia i możliwości 
zwiększenia podstawy opodatkowania w przypadku 

nieuregulowania należności w terminie

18f UoCIT

1. Podstawa obliczenia podatku ustalona zgodnie z art. 18 oraz art. 18d:

1) może podlegać zmniejszeniu o wartość wierzytelności wynikającej z transakcji 

handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684), jeżeli wierzytelność nie została 

uregulowana lub zbyta, w terminie 120 dni od dnia upływu terminu płatności 

określonego w fakturze (rachunku) lub umowie,

2) podlega zwiększeniu o wartość zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 120 dni od 

dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie 

- za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 120 dzień od dnia upływu tego terminu.
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Wprowadzenie obowiązku zwiększenia i możliwości 
zwiększenia podstawy opodatkowania w przypadku 

nieuregulowania należności w terminie

2. Jeśli podatnik poniósł stratę, o której mowa w art. 7 ust. 2, kwota straty:

1) może podlegać zwiększeniu o wartość wierzytelności wynikającej z transakcji 

handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta, w 

terminie 120 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) 

lub umowie,

2) podlega zmniejszeniu o wartość zobowiązania, wynikającego z transakcji handlowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 120 dni od dnia 

upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie

- za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 120 dzień od dnia upływu tego terminu.

88



Wprowadzenie obowiązku zwiększenia i możliwości zwiększenia 
podstawy opodatkowania w przypadku nieuregulowania należności 

w terminie

3. Jeśli wartość zmniejszenia podstawy opodatkowania, przysługującego na podstawie

ust. 1 pkt 1, jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o

niewykorzystaną wartość dokonuje się w kolejnych okresach rozliczeniowych, nie dłużej

jednak niż przez okres 36 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało

prawo do jej odliczenia; przepis stosuje się odpowiednio do ust. 2 pkt 2.

4. Korekty, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, dokonuje się pod warunkiem, że do

dnia rozliczenia podatku należnego (zaliczki na podatek), za okres rozliczeniowy

wymieniony tym przepisem, nie później jednak niż do dnia upływu terminu do tego

rozliczenia, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie;

przepis stosuje się odpowiednio do ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2.

5. W przypadku gdy po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1 lub 2, wierzytelność

zostanie uregulowana lub zbyta, podatnik obowiązany jest do zwiększenia podstawy

opodatkowania lub zmniejszenia straty w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym

wierzytelność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania

wierzytelności, korekty dokonuje się w odniesieniu do tej części.
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Wprowadzenie obowiązku zwiększenia i możliwości zwiększenia 
podstawy opodatkowania w przypadku nieuregulowania należności 

w terminie

6. W przypadku gdy po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie 

zostanie uregulowane, podatnik zmniejsza podstawę opodatkowania lub zwiększa 

stratę w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zobowiązanie zostało 

uregulowane. W przypadku częściowego uregulowania zobowiązania, korekty 

dokonuje się w odniesieniu do tej części.

7. Przepisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie wyłącznie do wierzytelności i zobowiązań,  

powstałych z transakcji handlowych, dla których określa się przychody i koszty 

uzyskania przychodów, bez względu na termin ich ujęcia w tych przychodach i 

kosztach uzyskania przychodów.
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Wprowadzenie obowiązku zwiększenia i możliwości zwiększenia 
podstawy opodatkowania w przypadku nieuregulowania należności 

w terminie
8. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) dłużnik lub wierzyciel nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1508), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

2) od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej

wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym

została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa;

3) wierzyciel oraz dłużnik jest podatnikiem podatku dochodowego mającym miejsce

zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo

podatnikiem podatku dochodowego niemającym miejsca zamieszkania, siedziby lub

zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskującym dochody na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem zagranicznego zakładu a wierzytelność lub

zobowiązanie powstało w wyniku transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8

marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, dokonanej za

pośrednictwem tego zagranicznego zakładu i z której przychód lub koszt uzyskania

przychodu został przypisany do tego zagranicznego zakładu.
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Wprowadzenie obowiązku zwiększenia i możliwości 
zwiększenia podstawy opodatkowania w przypadku 

nieuregulowania należności w terminie

9. Okres 120 dni, o którym mowa w ust. 1 i 2, liczy się począwszy od pierwszego dnia 

następującego po wskazanej w fakturze (rachunku) lub umowie dacie upływu 

terminu do uregulowania zobowiązania.

10. Wierzytelności odpisane od podstawy opodatkowania lub straty na zasadach 

określonych w ust. 1-9 nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów 

na podstawie innych przepisów ustawy.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio przy obliczaniu zaliczek na podatek 

dochodowy.

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki niebędącej 

osobą prawną. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do transakcji handlowych 

dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową.
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