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KOLEJNE ZMIANY W USTAWIE O CIT OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU 

 

Zwracamy Państwa uwagę na opublikowaną 2 października br. nową wersję projektu 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). 

 

W stosunku do kluczowych obszarów planowanej nowelizacji CIT na 2018 r. wprowadzono 

m.in. następujące zmiany: 

1) w obszarze cienkiej kapitalizacji (30% „podatkowej EBITDA”) 

 podwyższenie kwoty „bezpiecznej przystani”, do wysokości której odsetki 

mogą być w pełnej wysokości potrącone od przychodów, ze 120 tys. PLN do 3 

mln PLN rocznie, 

 ustanowienie - 5 letniego okresu w którym podatnik będzie miał prawo do 

rozliczenia kosztów finansowania dłużnego nierozliczonych w danym roku 

podatkowym, 

 doprecyzowanie zasad wyliczenia odsetek NKUP; 

2) w obszarze przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów 

związanych z umowami o usługi niematerialne oraz korzystanie z w.n.i.p. (5% 

„podatkowej EBITDA”)  

 ograniczenie stosowania tych przepisów do usług niematerialnych 

nabywanych od podmiotów powiązanych i podmiotów z siedzibą w tzw. rajach 

podatkowych, 

 wykreślenie z katalogu kosztów limitowanych: kosztów usług księgowych, 

prawnych oraz rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, 

 dodanie do katalogu kosztów limitowanych kosztów przeniesienia ryzyka 

niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, 

 podwyższenie kwoty „bezpiecznej przystani”, do wysokości której w/w koszty 

mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, z 1,2 mln 

PLN do 3 mln PLN,  

 doprecyzowanie zasad wyliczenia kosztów NKUP; 

3) w obszarze minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych 

 obniżenie stawki podatku z 0,042% do 0,035%, 

 wyłączenie stosowania tej regulacji w odniesieniu do środków trwałych, od 

których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz budynków 

biurowych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne 

potrzeby podatnika; 
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4) w obszarze funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (dalej: PGK) 

 dodano postanowienie, że w przypadku utraty statusu podatnika przez PGK, 

spółki wchodzące w jej skład mają co do zasady obowiązek rozliczenia 

podatku CIT za okres od drugiego roku podatkowego poprzedzającego dzień 

utraty statusu podatnika, a nie jak pierwotnie planowano za cały okres od dnia 

rejestracji PGK; 

Ponadto ustawodawca: 

 wycofał się od zmiany brzmienia przepisów określających moment potrącalności od 

przychodów tzw. kosztów pośrednich, których założeniem było powiązanie momentu 

zaliczenia danego kosztu do kosztów uzyskania przychodów z momentem jego 

zaliczenia w koszty bilansowe oraz  

 dodał do katalogu kosztów niepodatkowych (NKUP) koszty finansowania dłużnego 

(m.in.  odsetki, prowizje, opłaty) w sytuacjach, gdy w wyniku restrukturyzacji (np. 

fuzja) dochodzi do ekonomicznego przesunięcia kosztów finansowania na spółkę 

nabywaną (tzw. schemat dept push down). 

 

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

roku. Obecnie Projekt trafił pod obrady Rady Ministrów. 

 

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na projekt nowelizacji ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w którym ustawodawca przewidział zmiany 

mające istotny wpływ na możliwość zaliczania danych kosztów do kosztów podatkowych na 

gruncie podatków dochodowych. 

 

Zgodnie z planowanymi zmianami do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można 

zaliczać kosztu w części, w jakiej płatność przekraczająca 15.000 PLN została dokonana bez 

pośrednictwa rachunku płatniczego zawartego w wykazie podatników VAT czynnych.  

Ustawa wprowadzająca te przepisy ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia 

ogłoszenia.  

 

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. 


