
Przedmowa do osiemnastego wydania

Niniejszym prezentuję Państwu osiemnaste wydanie Komentarza do ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Wydanie to jest szczególne w związku z szerokim zakresem
zmian w prawie podatkowym na rok 2017. Tegoroczna nowelizacja przepisów ustawy
wprowadzona została w kilku, dość obszernych aktach prawnych, których tempo uchwalania
wzrastało w miarę zbliżania się do daty 30 listopada. Prace moje i mojego zespołu nad
niniejszym wydaniem Komentarza trwały zatem do przysłowiowej „ostatniej chwili”.

Jak co roku Komentarz zawiera omówienie zmian, które weszły w życie zarówno w trakcie
2016 r., jak i tych, które obowiązują od stycznia 2017 r. Część z nich ma charakter
dostosowawczy, jak aktualizacje przepisów związane z uchwaleniem ustawy o publicznej
służbie krwi, o Radzie Mediów Narodowych, wprowadzeniem zryczałtowanego opodatkowania
przedsiębiorców okrętowych, czy z utworzeniem Krajowej Administracji Podatkowej. Jak co
roku poszerzeniu uległ również katalog zwolnień przedmiotowych. Do kategorii przepisów
doprecyzowujących istniejące regulacje zaliczam natomiast uzupełnienie katalogu dochodów
(przychodów) osiąganych na terytorium Polski przez podatników o ograniczonym obowiązku
podatkowym.

Już nowelą z 9.10.2015 r. do ustawy zostały wprowadzone obowiązujące od 1.1.2017 r.,
istotne dla przedsiębiorców zmiany dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych
oraz progu powiązań kapitałowych powodujących powstanie obowiązku jej tworzenia.
Zmienione zostały również zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych do spółki w innej
postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Od 2017 r. przychodem podatnika
wnoszącego taki aport jest wartość przedmiotu wkładu określona w statucie, umowie spółki
lub w innym dokumencie, a nie jak dotychczas wartość nominalna wydanych w zamian
udziałów. Odpowiedniej modyfikacji zostały poddane przepisy dotyczące kosztów uzyskania
przychodów ustalanych na moment zbycia tych udziałów. Natomiast całkowicie zniesiono
opodatkowanie aportu w postaci własności intelektualnej i przemysłowej wnoszonego przez
podmiot komercjalizujący.

Jedną z wprowadzonych od 1.1.2017 r. zmian w przepisach ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, na opublikowanie której przedsiębiorcom przyszło czekać aż
do 30.11.2016, jest regulacja dotycząca dodatkowej ulgi z tytułu wydatków poniesionych
na działalność badawczo-rozwojową.

Od nowego roku ustawodawca wprowadził ograniczenia w stosowaniu preferencyjnych
zasad opodatkowania transakcji wymiany udziałów. Przepisów zapewniających neutralność
podatkową wymiany udziałów nie stosuje się już w przypadkach, gdy głównym lub jednym
z głównych celów wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.
Ograniczenie zostało również wprowadzone w zakresie możliwości zaliczania przez przedsię-
biorców określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, w przypadkach, gdy są
one związane z transakcjami dokonanymi bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Podatnicy obliczający podatek dochodowy od osób fizycznych według tzw. zasad ogólnych
zyskali zmienioną w zakresie kwoty wolnej od opodatkowania, skalę podatkową.

Oprócz skomentowania przepisów prawnych tekst niniejszego Komentarza wzbogacony
został o najbardziej aktualne linie interpretacyjne przepisów dotychczas obowiązujących.
Intencją Autorów było zaprezentowanie zagadnień uregulowanych przepisami ustawy w sposób
usystematyzowany i zrozumiały zarówno dla osób niezwiązanych na co dzień z tematyką po-
datkową, jak i dla tych Czytelników, dla których zagadnienia podatkowe stanowią praktykę dnia
codziennego. Z tego względu w niniejszej publikacji znalazła się również szczegółowa analiza
wielu zagadnień zawiłych bądź kontrowersyjnych. Wysuwane przez Autorów wnioski i użyte
argumenty poparte zostały orzeczeniami sądów oraz interpretacjami organów podatkowych.
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Mam nadzieję, że zarówno osoby znające poprzednie wydania Komentarza, jak i jego nowi
Czytelnicy, znajdą na jego stronach pomoc w stosowaniu prawa podatkowego w zakresie
opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych.

Wszystkich Autorów Komentarza łączy działalność w spółce Marciniuk i Wspólnicy,
Doradztwo Podatkowe i Prawne.

dr Janusz Marciniuk
Warszawa, styczeń 2017 r.
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