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ZMIANY W PODATKU CIT OD 2017 R. 
 

Prezydent podpisał Ustawę z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotowa Ustawa 

zakłada szereg zmian w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym: 

 

        wprowadzenie obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15% 

dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność, 

 

        zmianę zasad ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów lub akcji w zamian za wkład 

niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, o których 

informowaliśmy w Newsletterze 66/2016, 

 

        wprowadzenie w ustawie o CIT definicji „dochodów osiągniętych na terytorium RP” w celu 

ustalenia obowiązku podatkowego dla podatników nie będących rezydentami podatkowymi w 

Polsce (w tym dochody z tytułu należności regulowanych, stawianych do dyspozycji, 

wypłacanych lub potrącanych przez polskie podmioty niezależnie od miejsca zawarcia umowy 

i wykonania świadczenia, o których informowaliśmy w Newsletterze 61/2016),  

 

        doprecyzowanie warunku uprawniającego do zwolnienia z opodatkowania podatkiem u 

źródła  m.in. należności licencyjnych i odsetek, poprzez wskazanie, iż ich odbiorca jest 

jednocześnie ich rzeczywistym właścicielem (tzw. klauzula beneficial owner),  

 

        wprowadzenie regulacji uzależniających możliwość zastosowania preferencyjnych zasady 

opodatkowania transakcji wymiany udziałów od zaistnienia uzasadnionych przyczyn 

ekonomicznych. 

 

Powyższe zmiany wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2017 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. 
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