
Przedmowa
Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce kolejne – trzecie wydanie Komentarza do ustawy o podatku

dochodowym od osób prawnych.
W trakcie 2018 r. oraz z początkiem 2019 r. liczba nowelizacji, jakie dotknęły podatek

dochodowy od osób prawnych – a co za tym idzie pojawienie się nowych instytucji – jest ogromna.
Do najważniejszych zmian, wprowadzonych w latach 2018–2019 i omówionych w komentarzu
należą:

– zmiana zasad poboru podatku u źródła (tzw. Withholding Tax)
– wprowadzenie preferencyjnej 9% stawki CIT dla małych podatników, których przychody

podatkowe nie przekraczają 1 200 000 EUR
– zmiana definicji podmiotów powiązanych, wprowadzenie nowych progów transakcyjnych

rodzących obowiązek sporządzania dokumentacji, uproszczenie zasad rozliczeń (tzw. safe har-
bours), rozszerzenie katalogu metod szacowania cen transferowych, rozszerzenie obowiązków
dotyczących raportowania

– wprowadzenie preferencyjnej 5% stawki CIT dla przedsiębiorców osiągających dochody
z prawa własności intelektualnej (tzw. ulga Innovation Box)

– wprowadzenie nowego podatku Exit tax (tzw. podatku od wyjścia) od dochodów z niezre-
alizowanych zysków kapitałowych w związku z przeniesieniem przez podatnika majątku do
innego państwa lub na skutek zmiany rezydencji podatkowej

– zmiana dotychczasowych zasad rozliczania samochodów osobowych poprzez wprowadzenie
nowych limitów

– wprowadzenie nowych zasad opodatkowania walut wirtualnych (tzw. kryptowalut)
– wprowadzenie możliwości podwyższenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku

przeznaczenia kapitału własnego na rozwój firmy (tzw. notional interest deduction)
– zmiany uwzględniające wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych oraz Fundusz

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Komentarz ten – w porównaniu do poprzednich wersji – został wzbogacony o liczne orzeczenia

sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych wydane w ostatnich latach oraz
nakreśla nowe linie orzecznicze, w tym zmianę praktyki co do wybranych kwestii podatkowych.

Niniejszy Komentarz został przygotowany przez zespół nie tylko naukowców, ale przede
wszystkim praktyków prawa podatkowego spotykających się w codziennej pracy zawodowej
z różnymi podejściami do poszczególnych kwestii prezentowanymi zarówno przez podatników, jak
i poszczególne organy, w tym kontrolne oraz sądy administracyjne. Z tego powodu staraliśmy się
przedstawić Państwu praktyczne rekomendacje podejścia do poszczególnych problemów podatko-
wych i maksymalnie ograniczyć rozważania czysto teoretyczne. Jednocześnie nie zapomnieliśmy
o czysto naukowym walorze niniejszej publikacji stąd mając na uwadze rozwój doktryny wykładni
prawa podatkowego zaprezentowano również teoretyczne ujęcie interpretacji poszczególnych
przepisów.

Mamy nadzieję, iż niniejszy Komentarz stanie się dla Państwa praktycznym przewodnikiem
w codziennej pracy zawodowej czy naukowej.
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