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PLANOWANE ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH OD 1 STYCZNIA 

2018 ROKU 

 

Zwracamy Państwa uwagę na przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów projekt 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 (dalej: Projekt). 

 

Projekt ten zakłada szereg istotnych zmian w podatku dochodowym od osób prawnych w tym m.in.: 

 

 wprowadzenie rozróżnienia dwóch źródeł przychodów w CIT w postaci zysków kapitałowych i 

pozostałych źródeł oraz odrębnym określeniu przez podatnika wyniku podatkowego 

uzyskanego z tych źródeł (dochodu lub straty), 

 rewolucyjne zmiany w zakresie przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, 

 modyfikacje przepisów w zakresie warunków tworzenia oraz funkcjonowania podatkowych 

grup kapitałowych (PGK), 

 modyfikacje przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC), 

 wprowadzenie limitów wysokości kosztów uzyskania przychodów związanych z zakupem 

usług niematerialnych oraz opłatami za prawa i wartości niematerialne i prawne, 

 wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego dla podatników, którzy posiadają 

nieruchomości komercyjne o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł, 

 doprecyzowanie momentu rozliczania kosztów pośrednich poprzez powiązanie momentu 

zaliczenia danego kosztu do kosztów uzyskania przychodów z momentem jego zaliczenia w 

koszty bilansowe, 

 podwyższenie z 3,5 tys. PLN do 5 tys. PLN limitu wartości początkowej środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych, od którego można dokonywać jednorazowych odpisów 

amortyzacyjnych, 

 modyfikację zasad określania wartości przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy 

podziale spółki poprzez wydzielenie. 

 

Zgodnie z założeniami Projektu powyższe zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. 

Obecnie Projekt jest opiniowany.  

 

Będziemy na bieżąco Państwa informować o dalszym procesie legislacyjnym w tym zakresie. 

 

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. 


