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WYKAZ SKRÓTÓW

ATAD – dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z  12.07.2016  r. ustanawia-
jąca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom 
unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz.Urz. UE L  193, 
s. 1)

CFC – zagraniczna spółka kontrolowana (ang. controlled foreign 
company)

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
KŚT – Klasyfi kacja Środków Trwałych
nowelizacja – ustawa z  27.10.2017  r. o  zmianie ustawy o  podatku docho-
z 27.10.2017 r.   dowym od osób fi zycznych, ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fi zyczne (Dz.U. poz. 2175)

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
pr. bank. – ustawa z  29.08.1997  r. –  Prawo bankowe (Dz.U. z  2017  r. 

poz. 1876 ze zm.)
u.d.p.p.w. – ustawa z  24.04.2003  r. o  działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)
u.d.u.r. – ustawa z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i rea-

sekuracyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1170 ze zm.)
UE – Unia Europejska
u.n.f.w.d. – ustawa z  30.05.2008  r. o  niektórych formach wspierania 

działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 141)
u.o.f.f.e. – ustawa z 28.08.1997 r. o organizacji i  funkcjonowaniu fun-

duszy emerytalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 870 ze zm.)
u.o.i.f. – ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.)
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ustawa o CIT – ustawa z  15.02.1992  r. o  podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

ustawa o PIT – ustawa z  26.07.1991  r. o  podatku dochodowym od osób 
fi zycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

WSA – wojewódzki sąd administracyjny



WSTĘP

Wraz z początkiem 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawach o po-
datkach dochodowych. Głównym celem, jaki przyświecał prawodawcy, 
było jeszcze skuteczniejsze niż do tej pory uszczelnienie systemu po-
datkowego, ograniczenie, a najlepiej wyeliminowanie możliwości po-
dejmowania przez podatników działań optymalizacyjnych, w ramach 
których decydujące znaczenie ma skutek fi skalny, a nie ekonomiczny 
czy gospodarczy. Dobrym pretekstem do takich działań ustawodawcy 
okazała się konieczność implementacji ukierunkowanych w  ten sam 
sposób przepisów prawa wspólnotowego. Co prawda nie było niezbęd-
ne wdrożenie takich rozwiązań już teraz, jednak polski prawodawca 
zdecydował się na wprowadzenie zmian już w tym roku.

Pomimo że duch antyoptymalizacji unosi się nad całą nowelizacją, to 
paradoksalnie niektóre spośród nowych rozwiązań mogą okazać się 
korzystniejsze dla podatników niż te, które obowiązywały uprzed-
nio. Niestety, dla części podatników wprowadzenie zmian spowoduje 
wzrost obciążeń fi skalnych.

Nie byłoby sprawiedliwe wobec prawodawcy ograniczenie się do stwier-
dzenia, że dokonane przez niego zmiany służą wyłącznie Skarbowi Pań-
stwa. Oprócz bowiem takich od 2018 r. wprowadzono kilka – mniej lub 
bardziej znaczących, ale z  pewnością nie rewolucyjnych –  uproszczeń 
podatkowych, zwiększone zostały niektóre limity stosowania zwolnienia 
czy podwyższona została kwota wolna w PIT dla niektórych podatników.

Z całą pewnością jako korzystną należy oznaczyć zmianę dotyczącą za-
sad stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową.
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Słowem, każdy podatnik musi indywidualnie ocenić zmiany w  po-
datkach dochodowych wprowadzone od 2018 r. Dla jednych będą to 
zdecydowanie zmiany niekorzystne, dla drugich wprost przeciwnie, 
jeszcze inni podatnicy być może stwierdzą, że w zasadzie dla nich nic 
się nie zmieniło.

W każdym razie warto zapoznać się z najważniejszymi i  tymi mniej 
istotnymi zmianami w podatkach dochodowych, które weszły w życie 
1.01.2018  r., a  dodatkowo również ze zmianami obowiązującymi od 
12.08.2017 r.

W tym właśnie ma pomóc niniejsza książka, do lektury której zapra-
szam.

Radosław Kowalski
doradca podatkowy



1. ZMIANY WPROWADZONE W 2017 R.

Chociaż niniejsza książka poświęcona jest głównie zmianom w po-
datkach dochodowych, które weszły w życie z początkiem 2018 r., to 
jednak warto pochylić się na dwiema obowiązującymi od 12.08.2017 r. 
Co prawda zasady stanowienia prawa podatkowego dotyczące podat-
ków dochodowych, które są daninami rocznymi, wymagają, aby były 
one publikowane nie później niż 30 listopada roku poprzedzającego 
rok ich wejścia w życie, to jednak wyłom od takiej reguły jest dopusz-
czalny w  przypadku nowelizacji niepogarszających sytuacji podat-
ników.

Takich właśnie modyfi kacji ustaw o podatkach dochodowych dokona-
no w lipcu 2017 r., a za ich sprawą już 12 sierpnia tego roku wprowadzo-
ne zostały do ustaw o PIT i CIT dwie zmiany, które hasłowo możemy 
określić mianem:

• premia amortyzacyjna w ramach limitu 100 000 zł;
• brak podatku u źródła od biletów lotniczych.

1.1. Premia amortyzacyjna w ramach limitu 
100 000 zł

Od 12.08.2017 r. obowiązują przepisy, na podstawie których podatni-
cy mogą korzystać z premii amortyzacyjnej. Istotą takiej premii NIE 
jest podwyższenie kosztów podatkowych ponad kwotę wydatkowaną 
przez podatnika na nabycie środka trwałego, a jedynie skrócenie okre-
su amortyzacji. Korzystając z  takiego rozwiązania, podatnik może 
dokonać jednorazowo odpisu amortyzacyjnego do kwoty 100  000  zł 
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i uwzględnić go w kosztach w roku, w którym przyjął do używania fa-
brycznie nowy środek trwały.

Z premii amortyzacyjnej może skorzystać każdy podatnik, nie tylko 
mały czy rozpoczynający działalność, ale pod warunkiem, że nabył 
i przyjął do używania w danym roku środek trwały z grup 3–6 lub 8 
Klasyfi kacji Środków Trwałych (KŚT), który – jak wskazano powyżej 
– obowiązkowo musi być fabrycznie nowy. Powszechność stosowania 
takiej premii powoduje, że nie stanowi ona pomocy dla przedsiębiorcy, 
która musiałaby zawierać się w limicie pomocy de minimis.

Co więcej, dla uzyskania prawa do zastosowania premii amortyzacyj-
nej podatnik musi w danym roku nabyć fabrycznie nowe środki trwałe 
z grup 3–6 lub 8 KŚT o  łącznej wartości początkowej nie niższej niż 
10 000 zł. Zaznaczyć przy tym trzeba, że taki próg minimum może być 
przekroczony wartością nowo nabytego pojedynczego składnika ma-
jątku lub kilkoma, których łączna wartość jest nie niższa niż 10 000 zł, 
przy czym jednostkowa wartość każdego z takich środków musi wyno-
sić co najmniej 3500 zł.

W tym miejscu należy wskazać, o czym więcej w dalszej części książ-
ki, że od 2018  r. kwota 3500  zł nie identyfi kuje składników majątku 
trwałego podlegających amortyzacji. W praktyce oznacza to, że jeżeli 
podatnik zakupi fabrycznie nowe środki trwałe o  łącznej wartości 
przekraczającej 10 000 zł, ale których jednostkowe wartości są niższe 
od takiej kwoty, to korzystanie z premii amortyzacyjnej wobec takich 
jest pozbawione sensu, gdyż wartość każdego z nich, na zasadzie ogól-
nej, może być ujęta jednorazowo w kosztach podatkowych.

Podatnik, który decyduje się na premię amortyzacyjną, może skorzy-
stać z jeszcze jednej „preferencji” fi skalnej. Otóż zaliczkując cenę środ-
ków trwałych, wobec których zamierza zastosować takie rozwiązanie, 
tj.  dokonując wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowych środków 
trwałych z grup 3–6 lub 8 KŚT, które mają zostać dostarczone w na-
stępnych okresach sprawozdawczych, podatnik może uwzględnić taką 
wpłatę w kosztach podatkowych. Oczywiście koszt wyznaczony tym 
sposobem nie może przekroczyć limitu premii (tj. 100 000 zł).
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Co ważne, dokonując rozliczenia premii amortyzacyjnej, podatnik mu-
si uwzględnić wpłaconą i ujętą uprzednio w kosztach zaliczkę, a gdyby 
stosował ją (premię) wobec środków trwałych o wartości z przedzia-
łu 3500–10 000 zł, również dokonane wcześniej w danym roku odpisy 
amortyzacyjne.

Przy czym od 2018 r. ostatnie zastrzeżenie zdaje się tak samo pozba-
wione sensu jak regulacje uprawniające podatnika do stosowania 
premii amortyzacyjnej do środków trwałych o wartości początkowej 
nieprzekraczającej 10 000 zł (skoro na zasadzie ogólnej można ich war-
tość jednorazowo ujmować w kosztach).

Najwyraźniej dokonując zmian ustaw o podatkach dochodowych prze-
pisami nowelizacji z  27.10.2017  r., prawodawca nie był zorientowany 
w treści regulacji dotyczących premii amortyzacyjnej obowiązujących 
od 12.08.2017 r.

Jednak zastrzeżenie odnoszące się wyłącznie do środków trwałych 
o wartościach z przedziału 3500–10 000 zł, a dotyczące konieczności 
pomniejszania kwoty premii o dokonane uprzednio, w danym roku, 
odpisy amortyzacyjne, w  połączeniu z  brakiem regulacji wskazują-
cych na to, w jakim momencie można skorzystać z premii (w roku czy 
w momencie przyjęcia do używania), zmusza do postawienia niepoko-
jącej tezy, że w przypadku środków trwałych o wartości przekracza-
jącej 10  000  zł podatnik musi podjąć decyzję o  zastosowaniu premii 
wyłącznie już w  momencie przyjęcia środka trwałego do używania. 
Wykładnia taka nie jest korzystna dla podatników, gdyż część z nich 
z pewnością wolałaby wstrzymać się z taką decyzją do końca roku po-
datkowego.

B Podatnik rozlicza straty z lat ubiegłych. Rok 2018 jest ostatnim, w któ-
rym może dokonać rozliczenia straty z  2013  r. Warunkiem rozlicze-
nia straty z 2013 r. jest uzyskanie przez podatnika w 2018 r. dochodu 
w wysokości nie mniejszej niż 70 000 zł. W pierwszym półroczu 2018 r. 
wyglądało na to, że dochód tego roku wystarczy dla rozliczeniu straty, 
jednak podatnik nie miał takiej pewności. W 2018 r. podatnik kupił fa-
brycznie nowy środek trwały o wartości 40 000 zł, do którego mógłby 
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CENA 99 ZŁ (W TYM 5% VAT) 

zamówienia:
infolinia 801 04 45 45, fax 22 535 80 01
zamowienia@wolterskluwer.pl
www.profinfo.pl
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