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RADYKALNE OGRANICZENIA W ROZPOZNAWALNOŚCI USŁUG I WARTOŚCI NIE 
MATERIALNYCH JAKO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW W PROJEKCIE NOWELIZACJI 

USTAWY O CIT 
 
 

Zwracamy Państwa uwagę na rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, który jest opublikowany pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300402. 

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania 

przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne oraz korzystaniem z praw i wartości 

niematerialnych.  

Nowelizacja zakłada ograniczenie do wysokości 5% EBIDTA łącznej wysokości kosztów z tytułu 

zakupu w roku podatkowym: 

1) usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, 

zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania 

personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze; 

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw  lub 

wartości niematerialnych z art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT (tj. autorskie lub pokrewne 

prawa majątkowe, licencje, prawa z ustawy Prawo własności przemysłowej, know-how). 

EBITIDA = suma dochodu uwzględnionego w podstawie opodatkowania + wysokość odpisów 

amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym + różnica 

pomiędzy przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego. 

Przepisy mają mieć zastosowanie do nadwyżki kosztów z w/w tytułów przekraczającej w danym roku 

podatkowym łącznie kwotę 1.200.000 zł. W sytuacji podatników, których rok podatkowy jest dłuższy 

niż 12 miesięcy, kwotę progu oblicza się jako = 100.000 zł x liczba rozpoczętych miesięcy roku 

podatkowego. 

Ograniczenie nie będzie miało zastosowania do opłat i należności za korzystanie lub prawo do 

korzystania z praw lub wartości niematerialnych (wyłącznie pkt 2 powyżej) zaliczonych do kosztów 

uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem towarów i usług. 

Co istotne, kwota kosztów nie odliczona w danym roku nie będzie podlegała odliczeniu również w 

kolejnych latach. 

Przepisy będą miały również zastosowanie do nierezydentów posiadających w Polsce zakład 

podatkowy. 

Zgodnie z projektem nowelizacji w/w przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.  

Wg nieformalnych informacji, Ministerstwo Rozwoju i Finansów planuje złagodzić w/w ograniczenia w 

ten sposób, że nie będą one dotyczyć zakupów od podmiotów niepowiązanych, np. usług kancelarii 

prawnych, doradców podatkowych czy audytorów. 

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. 


