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Szczegółowy wykaz zmian uwzględnionych w komentarzu.

Akt

Ustawa o zmianie niektórych
ustaw w celu wprowadzenia
uproszczeń dla przedsiębiorców
w prawie podatkowym i
gospodarczym z dnia 9 listopada
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244)

Zmienione
/ Dodane artykuły

Zmienione: 4a, 7, 8, 9b, 12,
16, 17, 18, 25;

Cel regulacji

Cel: ułatwienie prowadzenie
działalności gospodarczej w Polsce.



Podwyższenie progu przychodów ze sprzedaży uprawniającego
do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln
euro.



Wprowadzenie restrykcyjnych regulacji w odniesieniu do AIS
(alternatywnej spółki inwestycyjnej);



wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia, w sytuacji
straty ze źródła przychodów, do wysokości 5 mln zł;

Wejście w życie:
1.1.2019 r./1.1.2020 r. (definicja
małego podatnika)

Ustawa o europejskich partiach
politycznych i europejskich
fundacjach politycznych z dnia 22
listopada 2018 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 37)

Szczegółowe regulacje

Zmienione: art. 17



możliwość określenia swojego roku podatkowego na okres inny
niż rok kalendarzowy;



zmiany w zakresie zasad wpłacania przez podatników zaliczek;

Cel: implementacja rozporządzenia
PE i Rady (UE)



zwolnienie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji

Cel: dostosowanie przepisów do
potrzeb ustawy.



politycznych z podatku

Wejście w życie: 23.1.2019 r.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo
oświatowe, ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych

Zmienione: art. 16, 17

Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

umożliwienie odliczania od dochodu, darowizn przekazywanych
dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w
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Szczegółowy wykaz zmian uwzględnionych w komentarzu.

Akt

Zmienione
/ Dodane artykuły

Cel regulacji

Szczegółowe regulacje

ustaw z dnia 22 listopada 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2245)

wysokości 10%

Wejście w życie: 1.1.2019 r.

Ustawa o zmianie niektórych
ustaw w związku ze
wzmocnieniem nadzoru nad
rynkiem finansowym oraz
ochrony inwestorów na tym
rynku z dnia 9 listopada 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2243)

Zmienione: art. 12, 17

Cel: wprowadzenie zmian w
organizacji i funkcjonowaniu Urzędu
Komisji Nadzoru Finansowego



zmiany w zakresie pojęcia przychodu

Zmienione art. 4a, 15, 16

Cel: dostosowanie przepisów do
potrzeb ustawy.



rozszerzenie pojęcia kosztów uzyskania przychodów;

Zmienione art. 1a, 3, 4a, 7,

Cel:



preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez

Wejście w życie 1.1.2019 r.

Ustawa o pracowniczych planach
kapitałowych z dnia 4
października 2018 r. (Dz.U. z 2018
r. poz. 2215)
Wejście w życie 1.1.2019 r.

Ustawa o zmianie ustawy o
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Szczegółowy wykaz zmian uwzględnionych w komentarzu.

Akt

podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych,
ustawy - Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw z
dnia 23 października 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2193)

Wejście w życie 1.1.12019 r.

Ustawa o Solidarnościowym
Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych z dnia 23
października 2018 r. (Dz.U. z 2018
r. poz. 2192)

Zmienione
/ Dodane artykuły

Cel regulacji

Szczegółowe regulacje

7b, 9, 9a, 11, 12, 14, 15, 15e,
16, 16b, 16c, 16g, 17, 18,
18d, 19, 21, 22c, 24a, 25, 26,
27, 28a.

A. Uproszczenie prawa podatkowego
w zakresie podatków dochodowych.
B. Uszczelnienie systemu podatków
dochodowych.

prawa własności intelektualnej w wysokości 5% (tzw. IP BX,
wprowadzenie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków
w wysokości 19% w związku z przeniesieniem przez podatnika
aktywów do innego państwa (tzw. Exit tax)

Dodane:
Rozdział 1a. Ceny
transferowe;
art. 15ba, art. 22d, art. 24d,
art. 24e, Rozdział 5a.
Podatek od dochodów z
niezrealizowanych zysków,
art. 26b,
Rozdział 6a. Zwrot podatku
z tytuły niewypłaconych
należności.

Zmienione: art. 15, 16

Innovation Box)


Cel: dostosowanie przepisów do
potrzeb ustawy.

Wejście w życie 1.1.2019 r.
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wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji
euro obligacji



zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych



zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów w kontekście
składek opłacanych przez pracodawcę na Fundusz
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Akt

Ustawa o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw z
dnia 23 października 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2159)

Zmienione
/ Dodane artykuły

Zmieniono: art. 1a, 6 ,7b, 15,
16, 17, 18, 19, 25, 26

Cel regulacji

Cel: uproszczenie prawa
podatkowego w zakresie podatków
dochodowych

Dodano art. 15cb,

Szczegółowe regulacje



wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9% dla
grup małych przedsiębiorców;



wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na
rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności
finansowania własnego (notional interest deduction – NID);



poszerzeniu zakresu zwolnienia od podatku CIT dotyczącego
sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego;

Wejście w życie: 1.1.2019 r.


umożliwieniu – pod określonymi warunkami – posługiwania się
kopiami certyfikatów rezydencji;

Ustawa 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 z
dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z
2018 r. poz. 1291)

Zmienione art. 12, 24b, 24c,
27
Dodane art. 38d

Cel: dostosowanie przepisów do
potrzeb ustawy.

Wejście w życie
19.7.2018 r./ 1.1.2019 r.
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zmiany w zakresie podatku od przychodu z budynku;
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Akt

Ustawa o zmianie niektórych
ustaw w związku z eskierowaniem oraz listami
oczekujących na udzielenie
świadczenia opieki zdrowotnej z
dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z
2018 r. poz. 2429)

Zmienione
/ Dodane artykuły

Zmieniono art. 29
Dodano art. 38e

Cel regulacji

Cel: dostosowanie przepisów do
potrzeb ustawy.

Szczegółowe regulacje



zasady odliczenia wydatków, które zostały poniesione w 2018 r. na
nabycie towarów lub usług, umożliwiających podłączenie do
Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia
Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Wejście w życie: 31.12.2018 r.

Ustawa o spółdzielniach rolników
z dnia 4 października 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2073)

Zmienione art. 16, 17

Cel: dostosowanie przepisów do
potrzeb ustawy.



dostosowania obowiązujących regulacji do zaproponowanej
w projekcie nowej instytucji prawnej, dotyczącej możliwości
zbywania udziałów w spółdzielni rolników

Wejście w życie: 1.12.2018 r.

Ustawa o kołach gospodyń
wiejskich z dnia 9 listopada 2018
r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212)

Zmienione art. 39a

Cel: dostosowanie przepisów do
potrzeb ustawy.;

Wejście w życie: 29.11.2019 r.
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zwolnienie od podatku dochodów kół gospodyń wiejskich
wiejskich;
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Akt

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby
fizycznej z dnia 5 lipca 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1629)

Zmienione
/ Dodane artykuły

Cel regulacji

Szczegółowe regulacje

Zmienione art. 1, 2

Cel: uregulowanie zasad
tymczasowego zarządzania
przedsiębiorstwem po śmierci
przedsiębiorcy



dostosowanie regulacji do projektowanej ustawy

Zmienione art. 4a, 17, 18d

Cel: dostosowanie przepisów do
potrzeb ustawy.



Zmiany dotyczące terminologii opisującej system szkolnictwa

Zmienione art. 1a, 16, 17

Cel: dostosowanie przepisów do
potrzeb ustawy.



Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych;

Zmienione art. 15d, 16c,
18d, 18da, 25

Cel: dostosowanie przepisów do
potrzeb ustawy.



Zmiany dotyczące terminologii opisującej system szkolnictwa

Wejście w życie: 25.11.2018 r.

Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce z dnia 3 lipca
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

wyższego i nauki

Wejście w życie: 1.10.2018 r.

Ustawa o wspieraniu nowych
inwestycji z dnia 10 maja 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1162)
Wejście w życie: 30.6.2018 r.

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne
ustawy dotyczące działalności
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wyższego i nauki
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Akt

Zmienione
/ Dodane artykuły

Cel regulacji

Szczegółowe regulacje

gospodarczej z dnia 6 marca
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650)
Wejście w życie: 30.4.2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o
obrocie instrumentami
finansowymi oraz niektórych
innych ustaw z dnia 1 marca 2018
r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 685)

Zmieniony art. 4a, 7b

Cel: implementacja przepisów
unijnych



dostosowuje definicję pochodnych instrumentów finansowych, tak
aby do katalogu tych instrumentów nie zaliczały się – obok tytułów
uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz
instrumentów rynku pieniężnego, które są z niego wyłączone na mocy
obecnie obowiązujących regulacji – również uprawnienia do emisji

Wejście w życie: 21.4.2018 r.

Ustawa o elektromobilności i
paliwach alternatywnych z dnia
11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018
r. poz. 317)

Zmieniony art. 16

Cel: dostosowanie przepisów do
potrzeb ustawy.



zwiększenia kwoty odpisu amortyzacyjnego;

Dodany art. 27b

Cel: umożliwienie ministrowi
właściwemu do spraw finansów
publicznych upublicznienie informacji



udostępnianie poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej

Wejście w życie: 22.2.2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób
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niektórych indywidualnych danych podatników zawartych w

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, wydanie 3
Redakcja: Adam Wacławczyk, Aleksandra Obońska, Agnieszka Walter, dr Krzysztof Gil

Szczegółowy wykaz zmian uwzględnionych w komentarzu.

Akt

Zmienione
/ Dodane artykuły

prawnych

Szczegółowe regulacje

zawierającej dane podatkowe
podatników, których przychody w
roku poprzednim przekroczyły
wyrażoną w złotych kwotę
odpowiadającą równowartości 50 mln
euro, jak również podatników
działających w formie podatkowej
grupy kapitałowej (PGK), niezależnie
od wysokości osiąganych przez taką
grupę przychodów.

z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.
z 2017 r. poz. 2369)
Wejście w życie 1.1.2018 r.

Ustawa 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 z
dnia 27 października 2017 r.
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2175)

Cel regulacji

Zmienione art. 1a, 2, 3, 4a,
5, 6, 7, 7a, 9, 11, 12, 14, 15,
15c, 16, 16b, 17, 18, 19, 22,
24a, 25, 25a, 26, 27, 28

Cel: uszczelnienie systemu podatku
dochodowego od osób prawnych

składanych przez nich zeznaniach




Dodano art. 7b, 15ca, 15e,
24b, 24c,




wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie
dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów
podatnika;
modyfikację przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek
(kosztów finansowania dłużnego);
modyfikację przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej
(Controlled Foreign Company – CFC);
modyfikację przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych
grup kapitałowych (PGK);

Wejście w życie 1.1.2018 r.

Ustawa o zmianie niektórych

Zmiany w art. 12, 15, 18d,

Cel: wprowadzenie instrumentów
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zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi B+R,
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Akt

ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego działalności
innowacyjnej z dnia 9 listopada
2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2201)

Zmienione
/ Dodane artykuły

18da

Cel regulacji

podatkowych, które wspierałyby
prowadzenie działalności badawczorozwojowej (B+R)

Szczegółowe regulacje





Wejście w życie 1.1.2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych

Zmienione art. 15, 16, 21

Cel: stworzenie mechanizmu
pozwalającego na stymulację
inwestycji dokonywanych przez
przedsiębiorców

z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z
2017 r. poz. 1448)
Wejście w życie: 12.8.2017 r.



rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych,
wprowadzenie ulgi B+R dla podmiotów, które posiadają status
centrum badawczo-rozwojowego
nadanie nowego brzmienia niektórym przepisom ustawy w celu ich
doprecyzowania.

wprowadzenie mechanizmu jednorazowego rozliczenia nakładów
inwestycyjnych do kwoty 100 tys. zł rocznie przez ich uwzględnienie
w kosztach uzyskania przychodów w wyniku dokonanych odpisów
amortyzacyjnych



możliwość uwzględnienia w limicie 10 tys. zł wartość kilku środków



trwałych
możliwość zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania
przychodów dokonanych wpłat (np. zaliczek) na poczet nabycia
środka trwałego, którego dostawa zostanie wykonana w następnych
okresach sprawozdawczych, tj. w następnym miesiącu, kwartale lub
roku
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