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NOWELIZACJA USTAWY O CIT PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA 
 

Zwracamy Państwa uwagę, iż 22 listopada 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 

października 2017 r. 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. 

Ustawa nowelizująca wprowadza m. in.: 

 wyodrębnienie w CIT dwóch źródeł przychodów w postaci zysków kapitałowych i 

pozostałych źródeł oraz nowe zasady polegające na odrębnym określeniu przez 

podatnika wyniku podatkowego uzyskanego z tych źródeł (dochodu lub straty), 

 rewolucyjne zmiany w zakresie przepisów dotyczących cienkiej kapitalizacji, 

 nowy limit w zaliczaniu w koszty podatkowe wydatków na usługi i wartości 

niematerialne poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów 

powiązanych oraz mających siedzibę w tzw. rajach podatkowych, 

 minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych (centr handlowych, 

domów towarowych, samodzielnych sklepów i butików, budynków handlowo-

usługowych, budynków biurowych) o wartości początkowej przekraczającej 10 000 

000 PLN, 

 zmiany przepisów w zakresie warunków tworzenia oraz funkcjonowania podatkowych 

grup kapitałowych (PGK), 

 modyfikacje przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC), 

 ograniczenia w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości 

niematerialnych i prawnych oraz rozliczania w kosztach podatkowych opłat 

licencyjnych z tytułu ich używania, jeżeli wartości te były przez podatnika nabyte lub 

wytworzone a następnie zostały zbyte – ograniczenie do wysokości przychodu 

uzyskanego z ich pierwotnego zbycia, 

 zmianę przepisu w zakresie rozliczenia strat z tytułu odpłatnego zbycia 

wierzytelności, poprzez ograniczenie wysokości tej straty do kwoty uprzednio 

wykazanego przychodu (tj. bez podatku VAT), 

 podwyższenie z 3 500 PLN do 10 000 PLN limitu umożliwiającego jednorazowe 

ujęcie wydatku na nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w 

kosztach uzyskania przychodów, 

 prawo dla podatników do niewpłacania zaliczek na podatek CIT w sytuacji, gdy 

podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę 

zaliczek wpłacanych od początku roku, nie przekroczy 1 000 PLN. 

 

Powyższe zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 r. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani 

naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa 

opiekunem lub naszym sekretariatem. 
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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. 


