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CAŁKOWITA ZMIANA ZASAD CIENKIEJ KAPITALIZACJI W PROJEKCIE NOWELIZACJI 

USTAWY O CIT  

  

W poprzednich newsletterach informowaliśmy Państwa o rządowym projekcie zmian ustawy o CIT. 

Jedna z kolejnych kluczowych zmian jest wynikiem implementacji przepisów limitujących nadmierne 

finansowanie długiem z Dyrektywy ATAD. 

Nowelizacja zakłada odstąpienie od kryterium istnienia powiązań jako warunku stosowania ograniczeń 

w zaliczaniu odsetek w ciężar kosztów uzyskania przychodów i całkowitą likwidację aktualnie 

obowiązujących przepisów. 

Nowe zasady thin capitalisation mają objąć wszystkie formy finansowania długiem.  

Wg znowelizowanych przepisów limit kosztów finansowania dłużnego podlegający zaliczeniu w ciężar 

kosztów uzyskania przychodów ma odpowiadać nadwyżce kosztów finansowania dłużnego x 30% 

EBITDA, gdzie: 

 EBITDA = dochód stanowiący podstawę opodatkowania, powiększony o wartość zaliczanych 

w danym roku podatkowym do KUP odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o których 

mowa w art. 16a – 16m ustawy o CIT oraz o dodatnią różnicę pomiędzy między przychodami 

i kosztami finansowania zewnętrznego, 

 Koszty finansowania dłużnego = wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych 

podmiotów, w tym niepowiązanych, środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, a 

w szczególności odsetki (w tym skapitalizowane), opłaty, prowizje, premie, część odsetkowa 

raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty 

zabezpieczenia należności i zobowiązań (w tym koszty pochodnych instrumentów 

finansowych) niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione. 

Przepisów nie będzie się stosować do podatników, u których nadwyżka kosztów finansowania 

dłużnego w danym roku podatkowym nie przekracza kwoty 120 000 zł oraz do tzw. „przedsiębiorstw 

finansowych”. 

Wg nieformalnych informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów rozważane jest poniesienie w/w limitu 

ze 120  tys. zł do 1,2 mln zł. 

Koszty finansowania dłużnego wyłączone z KUP w danym roku podatkowym będą podlegały 

zaliczeniu do KUP w następnych latach podatkowych. 

Przepisy będą miały również zastosowanie do nierezydentów posiadających w Polsce zakład 

podatkowy. 

Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi stare zasady 

będzie można stosować do umów pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota pożyczki (kredytu) 

została podatnikowi faktycznie przekazana przed 31.12.2017 r., nie dłużej jednak niż do końca 2018 

r. 

 

Będziemy Państwa informować o dalszym procesie legislacyjnym w tym zakresie. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


