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Obecnie ustawodawca przeprowadza daleko idące i szybkie zmiany legislacyjne, których zakres 
i kumulacja – głównie w prawie podatkowym (choć nie tylko) – przybierają niespotykaną od lat 
skalę. Ta sytuacja ta stanowi wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorców, lecz także dla doradców po-
datkowych, osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe czy biegłych rewidentów. Żeby uła-
twić Państwu zapoznanie się z pełnym spektrum zmian podatkowych, dokonaliśmy ich systematyki 
oraz niezbędnego omówienia. Publikacja zawiera wszystkie zmiany w podatkach i rachunkowości, 
które dotąd weszły w życie w 2018 r., niektóre z nich, które weszły w życie w 2017 r., oraz wybrane 
zmiany w zakresie PFRON oraz ZUS – ważne dla księgowych i rozliczających podatki. W naszym 
opracowaniu wyjaśniamy, jak w praktyce zastosować zmienione przepisy (wykorzystaliśmy do 
tego liczne przykłady liczbowe), oraz całościowo opisujemy kolejne zagadnienia (przedstawiamy, 
jak określone rozwiązanie prawne funkcjonowało przed nowelizacją i jak funkcjonuje po zmianie).

Książka składa się z systematyki dokonanych zmian, przedstawionej w postaci tabelarycznej 
(pierwsza część), oraz z ich opisu (kolejne cztery części). Tabele zawierają zestawienia następu-
jących po sobie jednostek redakcyjnych, które znowelizowano, uchylono lub dodano, wraz z od-
wołaniami do odpowiednich rozdziałów publikacji, kompleksowo opisujących dane zagadnienie. 
W drugiej i trzeciej części skoncentrowaliśmy się na omówieniu dwudziestu dwóch zagadnień 
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i sześciu obszarów tematycznych w zakresie 
podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczą one zmian, które weszły w życie od 1.1.2018 r. 
na mocy najobszerniejszej nowelizacji – ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175). W czwartej części omówiliśmy pozostałe zmiany podatkowe 
(w zakresie podatków dochodowych, VAT, Ordynacji podatkowej, KAS, kas fiskalnych, JPK itd.). 
W ostatniej, piątej części wyjaśniliśmy zmiany w obszarze prawa bilansowego, ZUS i PFRON, które 
są ważne dla rozliczeń księgowych.

Najważniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego, które warto podkreślić, to:
1) zwiększenie do 85 528 zł limitu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców; 
2) oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika, ograni-

czenie zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne; 
3) nowe zasady dotyczące: opodatkowania PGK, niedostatecznej kapitalizacji, zagranicznych 

spółek kontrolowanych (CFC), opodatkowania przychodów z tytułu własności nieruchomości 
komercyjnych, zaliczania do kosztów odsetek w związku z transakcjami lewarowanymi, 
ograniczenia w zaliczaniu do kosztów opłat licencyjnych, należności utraconych, cen transfe-
rowych oraz rozliczania straty z lat ubiegłych w obszarze CIT;
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4) wprowadzenie regulacji umożliwiających ministrowi właściwemu do spraw finansów upu-
blicznienie danych podatkowych podatników, których przychody w roku poprzednim prze-
kroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, jak również 
podatników działających w formie PGK;

5) podwyższenie do 30 tys. euro limitu wartości początkowej aut elektrycznych, od której nalicza 
się odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów podatkowych (dla zwykłych samochodów 
osobowych limit ten nadal wynosi 20 tys. euro);

6) przyznanie pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych dla nowych inwestycji podej-
mowanych w całej Polsce – nie tylko na terenie specjalnych stref ekonomicznych (regulacje 
planowane). Projekt spełniający ustalone wymagania może uzyskać wsparcie sięgające nawet 
50% kosztu nowej inwestycji;

7) nowe zasady odliczenia kosztów kwalifikowanych. W stanie prawnym do 31.12.2017 r. 
podatnicy kwalifikujący się do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców byli uprawnieni 
do odliczenia 50% kosztów kwalifikowanych (w przypadku dużych przedsiębiorców wartość 
ta wynosiła – w zależności od kategorii kosztów – 50% dla wydatków pracowniczych oraz 
30% dla innych wydatków). Od 1.1.2018 r. wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających 
odliczeniu wynosi 100%. W konsekwencji każda złotówka zainwestowana w badania i rozwój 
obniży o złotówkę podstawę opodatkowania, niezależnie od wielkości przedsiębiorcy.

Należy również wspomnieć o kolejnej nowelizacji ustaw podatkowych (druk sejmowy 2291 – 
projekt tej nowelizacji w momencie przekazywania książki do druku znajdował się po pierwszym 
czytaniu w Sejmie). Projekt tej ustawy zakłada np.:
1) przywrócenie dotychczasowych zasad amortyzacji majątku otrzymanego w ramach spadku 

lub darowizny, 
2) jednoznaczne wyłączenie z opodatkowania wkładów pieniężnych do spółek kapitałowych, 
3) doprecyzowanie zasad opodatkowania akcyjnych programów motywacyjnych.

Proponowane zmiany, mimo że uchwalone w trakcie roku, miałyby obowiązywać z mocą od 
1.1.2018 r.

Odrębnym, ważnym problemem są zmiany w zakresie cen transferowych, wprowadzone przez 
nowelizację z 27.10.2017 r. Polegają one przede wszystkim na wprowadzeniu limitu uznania 
za koszty podatkowe wydatków na określone usługi niematerialne, opłaty licencyjne czy opłaty 
z tytułu gwarancji i poręczeń, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych. Równocześnie 
ustawodawca wprowadził możliwość nielimitowania kosztów związanych z transakcjami, które 
zostaną objęte decyzją APA. Przewidział również zwolnienie z obowiązku dokumentowania 
transakcji, które są objęte decyzją APA, oraz zapowiada uregulowanie uproszczonej ścieżki 
proceduralnej dla niektórych typów transakcji (komunikat ze strony MF z 15.12.2017 r.). Nowela 
z 27.10.2017 r. reguluje również kwestie powiązań pośrednich przez Skarb Państwa oraz wpływ 
powiązań na transakcje majątkowe. Dodatkowo wprowadza możliwość szacowania zdolności 
podatnika do uzyskania finansowania (rynkowa zdolność kredytowa podatnika). Rozszerza także 
delegację ustawową do określenia w drodze rozporządzeń niektórych zagadnień kluczowych dla 
cen transferowych, co zapowiada dalsze prace legislacyjne w tym obszarze.

W zakresie VAT i kas fiskalnych najistotniejsze zmiany to:
1) wprowadzenie od 2018 r. innych stawek VAT na niektóre wyroby medyczne;
2) wprowadzenie od 1.7.2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (w tym nowego trybu zwrotu 

nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – w terminie 25 dni na konto podatnika VAT);
3) nałożenie obowiązku prowadzenia dla celów VAT ewidencji zakupu i sprzedaży wyłącznie 

w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych oraz obowiązku składania 
od 1.1.2018 r. JPK_VAT przez wszystkich podatników VAT;
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4) wprowadzenie nowych regulacji w zakresie odmowy rejestracji, skreślenia z rejestru po-
datników czynnych oraz przywrócenia rejestracji, jak również dotyczących publikowania 
w internecie wykazów podatników, którym odmówiono rejestracji, których wykreślono lub 
przywrócono, wraz z podstawami prawnymi tych działań.

W zakresie KAS zmiany (które wejdą w życie 30.4.2018 r.) mają na celu m.in. ograniczenie wyłudzeń 
VAT oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa podatników, w tym przez wdrożenie systemu eli-
minującego z obrotu gospodarczego tzw. firmy słupy, oszukujące uczciwych przedsiębiorców. Nowe 
przepisy zawarto w nowym dziale IIIB Ordynacji podatkowej „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu 
sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych”. Ustawa z 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2491) wprowadza m.in. możliwość blokady rachunków podmiotu kwalifikowanego. 
W Ordynacji podatkowej ważne zmiany dotyczą:
1) regulacji w zakresie gromadzenia informacji o transakcjach przedsiębiorców oraz o blokowa-

niu ich rachunków, które mogą zostać wykorzystane do wyłudzeń podatkowych;
2) możliwości uzyskania zaświadczenia dotyczącego niektórych informacji w zakresie sytuacji 

podatkowo-prawnej kontrahenta. Wystąpienie o zaświadczenie może być argumentem 
(w ewentualnym sporze z organem podatkowym), że podatnik podjął działania, które należy 
oceniać jako „dobra wiara” lub „należyta staranność”, w celu uniknięcia udziału w transakcji 
stanowiącej nadużycie czy oszustwo podatkowe;

3) likwidacji konieczności składania wezwania do usunięcia naruszenia prawa w celu skuteczne-
go zaskarżenia interpretacji indywidualnej;

4) braku zobowiązania do zwracania się do szefa KAS w każdej sprawie o opinię o to, czy elemen-
ty stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) opisanego we wniosku mogą stanowić nadużycie 
prawa.

Szereg zmian nastąpił również w prawie bilansowym. Może nie mają one przełomowego charakte-
ru, ale przebudowują przypisy w tym zakresie. Warto podkreślić, że:
1) od 1.10.2018 r. jednostki będą miały obowiązek składać sprawozdanie finansowe i inne spra-

wozdania sporządzane na podstawie ustawy o rachunkowości w postaci elektronicznej;
2) Sejm uchwalił nową ustawę, która ma zastąpić dotychczasowe regulacje odnoszące się do 

podmiotów wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunko-
wych, od 2009 r. znajdujących się na liście podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Biura będą miały tylko trzy 
miesiące na zapoznanie z nowymi przepisami i wdrożenie nowych procedur;

3) sprawozdanie finansowe za 2018 r. powinno zawierać dane o kosztach związanych z pracami 
badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane do wartości niemate-
rialnych i prawnych zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości;

4) jednostki sporządzające sprawozdania finansowe według załącznika Nr 1 do ustawy do ra-
chunkowości będą musiały ujawniać w informacji dodatkowej wartość środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach bankowych służących rozliczaniu mechanizmu podzielonej 
płatności;

5) opublikowano nowy KSR Nr 11 „Środki trwałe”, który ma już zastosowanie do sprawozdań 
finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1.1.2017 r.

6) Komitet Standardów Rachunkowości opublikował nowe stanowisko w sprawie ujęcia trans-
akcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych. 
Przy rozliczaniu transakcji barterowych niektóre jednostki powinny zastosować najnowsze 
stanowisko;

7) Komitet Standardów Rachunkowości opublikował nowe stanowisko w sprawie wiernego 
i rzetelnego obrazu jednostki, odnoszące się do realizacji przepisów art. 4 ust. 1, 1a i 1b 
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ustawy o rachunkowości. Ma ono zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych 
sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1.1.2018 r.;

8) od 1.1.2018 r. obowiązuje nowa Klasyfikacja Środków Trwałych w sprawach podatkowych 
z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób 
prawnych, a także w sprawach ewidencji i sprawozdań przewidzianych w ustawie o rachun-
kowości.

Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie pomoże Państwu w sprawnym zapoznaniu się ze zmia-
nami i ich systematyką. Mając świadomość, że każde opracowanie można udoskonalić, a zmiany 
w prawie podatkowym i bilansowym są współcześnie stałą cechą naszego otoczenia gospodarcze-
go, prosimy o wszelkie uwagi i sugestie, które wykorzystamy podczas pracy nad kolejną publikacją 
omawiającą przyszłe zmiany w prawie podatkowym i bilansowym.

Artur Hołda


