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Część I. Tabele omawiające zmiany
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Rozdział I. Tabelaryczne zestawienie zmian
wprowadzonych do ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych
Na wstępie wskazać należy te akty prawne, które wprowadziły do porządku prawnego
zmiany w dotychczasowych przepisach ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) – dalej: PDOPrU. Odpowiednio,
chodzi tutaj o:
1) ustawę z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2244) – dalej: ZmUprPrzedU18;
2) ustawę z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018 ze zm.) – dalej: ZmVATU19(2);
3) ustawę z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309) – dalej: ZmKZNU19;
4) ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1358) – dalej: ZmWspKredytU19;
5) ustawę z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń
regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495) – dalej: OgrObcRegU;
6) ustawę o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1571) – dalej:
ZmBiegRewU;
7) ustawę z 4.7.2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1572) – dalej: SystRozwInstU;
8) ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów
płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649) – dalej: OgrZatorPłU;
9) ustawę z 11.9.2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1978) – dalej:
UchylSpecjPodWęglU;
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10) ustawę z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2200) – dalej: RozSpPodU;
11) ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217)
– zwana dalej: ZmOfertaPublU19;
12) ustawę z 20.12.2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2473)
– dalej: ZmSFWONU19;
13) ustawę z 20.12.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 183) – dalej: ZmPDOFizPrU19;
14) ustawę z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2020 r. poz. 568) – dalej: ZmKoronawirusU20(1);
15) ustawę z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695 ); dalej:
InstrWsparSARSCoV2U.
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W treści regulacji art. 12 PDOPrU dodane zostały nowe rozwiązania, tj. art. 12 ust. 4i i art. 12 ust. 4j PDOPrU
związane z obowiązkiem pobrania należności na rachunek z Białej listy. Stosownie do wprowadzonej regulacji
art. 12 ust. 4i PDOPrU w przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub
usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą
towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia
przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 VATU, u podatnika ustala się przychód w dniu
zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na rachunek
inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 VATU.
Jednocześnie dyspozycja art. 12 ust. 4j PDOPrU ustala katalog wyłączeń z zakresu tego rozwiązania, w świetle którego nie ustala się przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 4i PDOPrU, jeżeli płatność dokonana przez podatnika:
1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 PrPrzed lub
2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 VATU, a podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa
w art. 117ba § 3 OrdPU, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie
3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Zmiany, które weszły w życie od 1.1.2020 r., wprowadzone przez ZmVATU19(2)

Podstawa prawna zmiany: art. 8 pkt 1 lit. a, art. 54 pkt 3 ZmUprPrzedU18.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 4a pkt 10 PDOPrU.

Stosownie do znowelizowanej regulacji art. 4a pkt 10 PDOPrU, od 1.1.2020 r. pojęcie małego podatnika
oznacza podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro,
a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy;
przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na
pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Zmiany, które weszły w życie od 1.1.2020 r., wprowadzone przez ZmUprPrzedU18

Przychód z tytułu naruszenia
obowiązku zapłaty na rachunek z Białej listy

Zmiana definicji małego podatnika

Zakres (hasłowo)

Rozdział I. Tabelar yczne zestawienie zmian wprowadzonych do PDOPrU
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Wyłączenie z kosztów podatkowych

Zakres (hasłowo)

Stosownie do znowelizowanej regulacji art. 15d PDOPrU, poczynając od 1.1.2020 r. regulacja art. 15d ust. 1
wskazuje, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do KUP kosztu w tej
części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 PrPrzed:
1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 VATU – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług,
potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub
3) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1
pkt 18a VATU, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego
w art. 108a ust. 1a VATU.
Jednocześnie, stosownie do znowelizowanej regulacji art. 15d ust. 2 PDOPrU, w przypadku zaliczenia do
KUP kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 PrPrzed została dokonana z naruszeniem art. 15d ust. 1, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w tej części:
1) zmniejszają KUP albo
2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia KUP zwiększają przychody
– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem MPP.
Należy zauważyć, że w treści art. 15d został dodany ust. 4, w myśl którego art. 15d ust. 1 pkt 2 i art. 15d
ust. 2 PDOPrU nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności
przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa

Podstawa prawna zmiany: art. 3 pkt 1, art. 10, art. 14 pkt 2 ZmVATU19(2).
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 12 ust. 4i i 4j PDOPrU.

Stosownie do treści regulacji art. 10 ZmVATU19(2) przewidziane zostały istotne rozwiązania o charakterze
przejściowym. Odpowiednio, stosownie do brzmienia art. 10 ust. 1 i 2 ZmVATU19(2):
1) przepisy art. 12 ust. 4i i 4j oraz art. 15d ust. 1, 2 i 4 PDOPrU, w brzmieniu nadanym ZmVATU19(2), mają
zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31.12.2019 r.;
2) przepisów art. 15d ust. 1, 2 i 4 PDOPrU, w brzmieniu nadanym ZmVATU19(2), nie stosuje się do płatności
dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed 1.1.2020 r.

Opis zmiany
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Podstawa prawna zmiany: art. 6, art. 30 ZmKZNU19.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 6 ust. 1 pkt 21 PDOPrU.

Stosownie do wprowadzonej regulacji art. 6 ust. 1 pkt 21 PDOPrU zwolnieniem z podatku objęty został Krajowy Zasób Nieruchomości.

Zmiana, która weszła w życie od 15.8.2019 r., wprowadzona przez ZmKZNU19

Podstawa prawna zmiany: art. 3 pkt 2, art. 10, art. 14 pkt 2 ZmVATU19(2).
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 15d ust. 1, 2 i 4 PDOPrU.

w art. 96b ust. 1 VATU i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 OrdPU, do naczelnika urzędu
skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.
Stosownie do treści regulacji art. 10 ZmVATU19(2), przewidziane zostały istotne rozwiązania o charakterze
przejściowym. Odpowiednio, stosownie do brzmienia art. 10 ust. 1 i 2 ZmVATU19(2):
1) przepisy art. 12 ust. 4i i 2j oraz art. 15d ust. 1, 2 i 4 PDOPrU, w brzmieniu nadanym ZmVATU19(2), mają
zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31.12.2019 r.;
2) przepisów art. 15d ust. 1, 2 i 4 PDOPrU, w brzmieniu nadanym ZmVATU19(2), nie stosuje się do płatności
dotyczących kosztów zaliczonych do KUP przed 1.1.2020 r.

Opis zmiany

Podstawa prawna zmiany: art. 3, art. 8 ZmWspKredytU19.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 16 ust. 1 pkt 76 i 77 PDOPrU.

Stosownie do obowiązującego od 1.1.2020 r. brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 76 i 77 PDOPrU KUP nie stanowią:
1) wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, o których mowa w art. 16a ust. 1 WspKredytU;
2) kwoty, o których mowa w art. 8a ust. 7 WspKredytU.

Stosownie do znowelizowanej treści art. 2 ust. 1 pkt 6 PDOPrU – przepisów PDOPrU nie stosuje się do wypłat, o których mowa w art. 27 ZarządSukcU.

Zmiany, które weszły w życie od 1.1.2020 r., wprowadzone przez OgrObcRegU

Zmiana porządkowa wyłączenia przedmiotowego z zakresu
stosowania PDOPrU

Rozszerzenie katalogu wyłączeń z kosztów podatkowych

Zmiany, które weszły w życie od 1.1.2020 r., wprowadzone przez ZmWspKredytU19

Rozszerzenie katalogu podmiotów zwolnionych z podatku

Zakres (hasłowo)

Rozdział I. Tabelar yczne zestawienie zmian wprowadzonych do PDOPrU
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Podstawa prawna: art. 10 OgrObcRegU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 2 ust. 1 pkt 6 PDOPrU.

W wyniku nowelizacji wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej” zastąpiono wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”.

Opis zmiany

Podstawa prawna: art. 22, art. 44 SystRozwInstU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 17 ust. 1 pkt 41 PDOPrU.

Regulacje SystRozwInstU uchyliły zwolnienie, o którym mowa była w treści regulacji art. 17 ust. 1 pkt 41
PDOPrU. Zwolnienie to obejmowało przychody Krajowego Funduszu Kapitałowego, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1, 2 i 2a KrajFundKapitU. Zmiana jest związana z uchyleniem KrajFundKapitU.

Podstawa prawna: art. 3 pkt 1 OgrZatorPłU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 4a pkt 33 PDOPrU.

Stosownie do dodanej regulacji art. 4a pkt 33 PDOPrU – przez termin ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w obszarze PDOPrU należy rozumieć NadmOpTransHandlU.

Zmiany, które weszły w życie od 1.1.2020 r., wprowadzone przez OgrZatorPłU

Rozszerzenie słownika ustawy

Uchylenie zwolnienia przedmiotowego w związku z uchyleniem ustawy o Krajowym
Funduszu Kapitałowym

Zmiana, która weszła w życie od 5.9.2019 r., wprowadzona przez SystRozwInstU

Podstawa prawna: art. 3 i art. 45 ZmBiegRewU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 6 ust. 1 pkt 22 PDOPrU.

Stosownie do dodanej regulacji art. 6 ust. 1 pkt 22 PDOPrU zwolnieniem z podatku objęta została Polska
Agencja Nadzoru Audytowego, o której mowa w BiegRewU.

Zmiana, która weszła w życie od 12.9.2019 r., wprowadzona przez ZmBiegRewU

Rozszerzenie katalogu podmiotów zwolnionych z podatku zwolnienia

Zakres (hasłowo)

Część I. Tabele omawiające zmiany

Opis zmiany

Regulacje OgrZatorPłU wprowadziły od 1.1.2020 r. do PDOPrU nowe rozwiązania stanowiące tzw. ulgę na złe
długi. Odpowiednio, w świetle wprowadzonej dyspozycji art. 18f PDOPrU:
1. Podstawa obliczenia podatku ustalona zgodnie z art. 18 lub art. 24d ust. 3 PDOPrU oraz po uprzednim
odliczeniu kwot określonych w art. 18d PDOPrU:
a) może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a NadmOpTransHandlU, która nie została uregulowana
lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub
w umowie;
b) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty
świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a NadmOpTransHandlU, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy,
w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub
w umowie.
2. Jeżeli podatnik poniósł stratę, o której mowa w art. 7 ust. 2 PDOPrU, z którą związana jest transakcja
handlowa w rozumieniu NadmOpTransHandlU, kwota straty:
a) może być zwiększona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a NadmOpTransHandlU, która nie została uregulowana
lub zbyta, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy,
w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub
w umowie;
b) podlega zmniejszeniu o zaliczaną do KUP wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego
w rozumieniu art. 4 pkt 1a NadmOpTransHandlU, które nie zostało uregulowane, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od
dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.
3. Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku, przysługującego na podstawie art. 18f ust. 1
pkt 1 PDOPrU, jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o nieodliczoną
wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od
końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia podstawy obliczenia
podatku w kolejnych latach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

Zakres (hasłowo)

Ulga na złe długi w rozwiązaniach PDOPrU

Rozdział I. Tabelar yczne zestawienie zmian wprowadzonych do PDOPrU
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4. Jeżeli wartość zobowiązania, o którym mowa w art. 18f ust. 2 pkt 2 PDOPrU, jest wyższa od kwoty straty podlegającej zmniejszeniu na podstawie art. 18f ust. 2 pkt 2 PDOPrU, różnica zwiększa podstawę
obliczenia podatku na podstawie art. 18f ust. 1 pkt 2 PDOPrU.
5. Zmniejszenia na podstawie art. 18f ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 PDOPrU dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
6. Zwiększenia na podstawie art. 18f ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 PDOPrU dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane.
7. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia na podstawie art. 18f ust. 1
pkt 1 i ust. 3 PDOPrU albo zwiększenia na podstawie art. 18f ust. 2 pkt 1 PDOPrU, wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, podatnik obowiązany jest do zwiększenia podstawy obliczenia podatku lub
zmniejszenia straty w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, odpowiednio o wartość kwot uprzednio odliczonych albo doliczonych. Jeżeli kwota straty jest mniejsza od kwoty ją zmniejszającej, różnica zwiększa podstawę opodatkowania.
8. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zwiększenia na podstawie art. 18f ust. 1
pkt 2 i ust. 4 PDOPrU lub zmniejszenia na podstawie art. 18f ust. 2 pkt 2 PDOPrU, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik zmniejsza podstawę opodatkowania lub zwiększa stratę w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zobowiązanie zostało uregulowane. Jeżeli wartość
zmniejszenia podstawy opodatkowania jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy opodatkowania o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez
okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.
9. Przepisy art. 18f ust. 1 i 2 PDOPrU stosuje się wyłącznie do wierzytelności lub zobowiązań, odpowiednio o zapłatę lub do zapłaty, świadczeń pieniężnych, wynikających z transakcji handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji przynajmniej u jednej ze stron określa się przychody lub KUP, bez względu na termin
ich ujęcia w tych przychodach lub KUP.
10. Przepisy art. 18f ust. 1 i 2 PDOPrU stosuje się w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
a) dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest
w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

Opis zmiany

Część I. Tabele omawiające zmiany

Zakres (hasłowo)

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

b) od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek)
lub została zawarta umowa, a w przypadku gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc
od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności;
c) transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika,
z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Okres 90 dni, o którym mowa w art. 18f ust. 1 i 2 PDOPrU, liczy się począwszy od pierwszego dnia
następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie upływie terminu do uregulowania
zobowiązania.
Wierzytelności odliczone od podstawy opodatkowania lub zwiększające kwotę straty na zasadach określonych w art. 18f ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5–7 PDOPrU nie podlegają zaliczeniu do KUP na
podstawie innych przepisów ustawy.
Wierzytelności, o których mowa w art. 18f ust. 1 i 2 PDOPrU, nie podlegają odliczeniu od podstawy
opodatkowania ani nie zwiększają straty, jeżeli zostały zaliczone do KUP na podstawie innych przepisów ustawy, w tym poprzez rezerwy lub odpisy.
Jeżeli uprawnienie albo obowiązek odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia, o którym mowa
w art. 18f ust. 1, 2 i 4 albo ust. 7 i 8 PDOPrU, powstaje po zmianie formy opodatkowania, zmniejszenia
albo zwiększenia podstawy opodatkowania albo straty dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.
Jeżeli termin zapłaty określono na fakturze (rachunku) lub w umowie z naruszeniem przepisów
NadmOpTransHandlU, przez termin zapłaty, o którym mowa w art. 18f ust. 1 i 2 NadmOpTransHandlU,
rozumie się termin określony zgodnie z przepisami NadmOpTransHandlU.
Przepisy art. 18f ust. 1–15 PDOPrU stosuje się odpowiednio do wspólników spółki niebędącej osobą
prawną, z tym że warunek, o którym mowa w art. 18f ust. 10 pkt 1 PDOPrU, stosuje się do spółki niebędącej osobą prawną.
Przepisy art. 18f ust. 1–16 PDOPrU stosuje się odpowiednio w przypadku uregulowania lub zbycia części wierzytelności.
Przepisów art. 18f ust. 1 i 2 PDOPrU nie stosuje się do transakcji handlowych dokonywanych między
podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 PDOPrU.

Opis zmiany
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Ulga na złe długi w zaliczkach
na podatek dochodowy

Zakres (hasłowo)

Regulacje OgrZatorPłU wprowadziły także do PDOPrU rozwiązania w zakresie stosowania ulgi na złe długi na
etapie obliczania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego. Rozwiązania te zawarte zostały w dodanych regulacjach art. 25 ust. 19–26 PDOPrU w poniższym brzmieniu:
19. Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 25 ust. 1–1g PDOPrU:
a) może być zmniejszony o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a NadmOpTransHandlU, która nie została uregulowana
lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym
upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie,
do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta;
b) podlega zwiększeniu o zaliczaną do KUP wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a NadmOpTransHandlU, które nie zostało uregulowane, przy czym
zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki dokonuje się począwszy od okresu
rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze
(rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane.

Podstawa prawna: art. 3 pkt 2, art. 17 OgrZatorPłU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 18f PDOPrU.

19. Podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia, o których mowa w art. 18f ust. 1–4 albo ust. 7 i 8
PDOPrU, obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi
związane są te zwiększenia lub zmniejszenia.
Stosownie do treści art. 17 ust. 1 OgrZatorPłU przepisy PDOPrU, w brzmieniu nadanym OgrZatorPłU mają
zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu NadmOpTransHandlU, w przypadku których termin zapłaty upływa po 31.12.2019 r.
Jednocześnie dyspozycja art. 17 ust. 2 OgrZatorPłU ustala, że w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, i rozpocznie się przed 1.1.2020 r., przepisy PDOPrU w brzmieniu nadanym
OgrZatorPłU mają zastosowanie począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31.12.2019 r.,
w odniesieniu do transakcji handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po 31.12.2019 r.
Wprowadzona 31.3.2020 r. przez ZmKoronawirusU20(1) regulacja art. 38i PDOPrU przewiduje warunki odstępstw od obowiązku stosowania ulgi na złe długi w związku z epidemią COVID-19.

Opis zmiany
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Podstawa prawna: art. 3 pkt 3, art. 17 OgrZatorPłU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 25 ust. 19–26 PDOPrU.

20. Jeżeli wartość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, przysługującego na
podstawie art. 25 ust. 19 pkt 1 PDOPrU, jest wyższa od tego dochodu, zmniejszenia dochodu o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych okresach rozliczeniowych roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia dochodu w kolejnych okresach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
21. Zmniejszenia na podstawie art. 25 ust. 19 pkt 1 PDOPrU dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności
zaliczki, określonego w ust. 1a albo 1c, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
22. Zwiększenia na podstawie art. 25 ust. 19 pkt 2 PDOPrU dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności
zaliczki, określonego w ust. 1a albo 1c, zobowiązanie nie zostało uregulowane.
23. Podatnik, który dokonał zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podstawie art. 25 ust. 19 pkt 1 PDOPrU, obowiązany jest do zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę
obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.
24. Podatnik, który dokonał zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podstawie
art. 25 ust. 19 pkt 2 PDOPrU, zmniejsza dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym zobowiązanie zostało uregulowane.
25. Przepisy art. 25 ust. 19–24 PDOPrU stosuje się odpowiednio przy obliczaniu podatku należnego, o którym mowa w art. 25 ust. 18 PDOPrU.
26. W zakresie nieuregulowanym w art. 25 ust. 19–25 przepis art. 18f PDOPrU stosuje się odpowiednio.
Stosownie do treści art. 17 ust. 1 OgrZatorPłU przepisy PDOPrU, w brzmieniu nadanym OgrZatorPłU, mają
zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu NadmOpTransHandlU, w przypadku których termin zapłaty upływa po 31.12.2019 r.
Jednocześnie dyspozycja art. 17 ust. 2 OgrZatorPłU ustala, że w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpocznie się przed 1.1.2020 r., przepisy PDOPrU w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą mają zastosowanie począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31.12.2019 r.,
w odniesieniu do transakcji handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po 31.12.2019 r.
Wprowadzony w dniu 31.3.2020 r. przez ZmKoronawirusU20(1) art. 38i PDOPrU przewiduje warunki odstępstw od obowiązku stosowania ulgi na złe długi w związku z epidemią COVID-19.
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Opis zmiany

Zmiana w zakresie zeznań
rocznych

Podstawa prawna: art. 3 pkt 1, art. 10 UchylSpecjPodWęglU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 16 ust. 1 pkt 67a PDOPrU.

W związku z utratą mocy SpecjPodWęglU, w regulacjach PDOPrU uchylona została dyspozycja art. 16 ust. 1
pkt 67a, w świetle której z kręgu podatkowych KUP wyłączony został specjalny podatek węglowodorowy.

W treści regulacji art. 27 ust. 2 PDOPrU dokonano istotnej modyfikacji, w związku z którą obecnie podatnicy
obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru
przedsiębiorców KRS, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej
udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h RachunkU. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania
nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione
z obowiązku badania.
Zmiana prowadzi do wymogu elektronicznego składania wskazanych powołaną normą sprawozdań.

Zmiana, która weszła w życie 1.1.2020 r., wprowadzona przez UchylSpecjPodWęglU

Uchylenie wyłączenia z KUP
podatku węglowodorowego

Zmiana, która weszła w życie 1.11.2019 r., wprowadzona przez UchylSpecjPodWęglU

Podstawa prawna: art. 3 pkt 3, art. 10 UchylSpecjPodWęglU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 27a PDOPrU.

W treści regulacji PDOPrU wprowadzono możliwość papierowego składania zeznań podatkowych. Odpowiednio, stosownie do dodanej regulacji art. 27a PDOPrU zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1 PDOPrU,
może być składane w postaci papierowej przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 PDOPrU oraz nie są obowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji,
o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a ust. 1
i art. 42e ust. 5 i 6 PDOFizU.

Zmiana, która weszła w życie 25.10.2019 r., wprowadzona przez UchylSpecjPodWęglU

Możliwość papierowych zeznań podatkowych

Zakres (hasłowo)

Część I. Tabele omawiające zmiany

Podstawa prawna: art. 3 pkt 2, art. 10 pkt 2 UchylSpecjPodWęglU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 27 ust. 2 i 2b PDOPrU.

Jednocześnie w treści regulacji art. 27 dodany został ust. 2b PDOPrU, w świetle którego sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 27 ust. 2 PDOPrU, Szef KAS udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu
do spraw finansów publicznych.

Opis zmiany

Metody weryfikacji cen transferowych

Obowiązek ustalania cen
transferowych

Definicja pojęcia uprzedniego
porozumienia cenowego

Określając wysokość dochodu (straty), organ podatkowy stosuje metodę przyjętą przez podmiot powiązany,
chyba że zastosowanie metody innej niż przyjęta przez podmiot powiązany jest bardziej odpowiednie w danych okolicznościach.
Regulacja ta weszła w życie 1.1.2020 r.

Podstawa prawna: art. 109 pkt 2, art. 130 RozSpPodU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 11c ust. 6 PDOPrU.

Stosownie do znowelizowanej regulacji art. 11c ust. 6 PDOPrU – w okresie obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z tym porozumieniem.
Regulacja ta została wprowadzona do PDOPrU 29.11.2019 r. i jest związana z dokonanymi przez
RozSpPodU zmianami w treści OrdPU.

Podstawa prawna: art. 109 pkt 1, art. 130 RozSpPodU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 11a ust. 1 pkt 7 PDOPrU.

Stosownie do dodanej regulacji art. 11a ust. 1 pkt 7 PDOPrU, zdefiniowane zostało pojęcie uprzedniego
porozumienia cenowego. Odpowiednio za takie dla celów PDOPrU należy uważać uprzednie porozumienie
cenowe w rozumieniu art. 81 pkt RozSpPodU. Z kolei norma ta ustala, że przez pojęcie uprzedniego porozumienia cenowego należy rozumieć decyzję, w której uznaje się, że cena transferowa transakcji kontrolowanej została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
Regulacja ta została wprowadzona do PDOPrU 29.11.2019 r. i jest związana z dokonanymi przez
RozSpPodU zmianami w OrdPU.

Zmiany, które weszły w życie 29.11.2019 r., 1.1.2020 r. oraz które wejdą w życie 1.7.2020 r., wprowadzone przez RozSpPodU

Zakres (hasłowo)
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Wyłączenia z zakresu sporządzenia lokalnej dokumentacji
cen transferowych

Uchylenie upoważnienia dla
Ministra Finansów

Uchylenie regulacji PDOPrU
traktującej o korekcie dochodów podatnika w związku
z przepisami umów międzynarodowych

Przesłanki odstąpienia od
określania dochodu/straty
w zakresie oprocentowania
pożyczki

Zakres (hasłowo)

Stosownie do znowelizowanej regulacji art. 11n pkt 2 PDOPrU obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych objętych uprzednim porozumieniem cenowym w okresie, którego dotyczy to porozumienie. Zmiana ma charakter dostosowujący związany
z wejściem w życie regulacji RozSpPodU.
Zmiana weszła w życie 29.11.2019 r.

Podstawa prawna: art. 109 pkt 6, art. 130 RozSpPodU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 11j ust. 1 pkt 3 PDOPrU.

Uchylenie delegacji dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Zmiana jest związana z wejściem w życie 29.11.2019 r. RozSpPodU.

Podstawa prawna: art. 109 pkt 5, art. 130 RozSpPodU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 11h PDOPrU.

Uchylenie regulacji art. 11h PDOPrU w związku z wejściem w życie regulacji RozSpPodU.
Uchylenie zostało wprowadzone 29.11.2019 r.

Podstawa prawna: art. 109 pkt 4, art. 130 RozSpPodU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 11g ust. 1 pkt 1 PDOPrU.

Stosownie do nowego brzmienia regulacji art. 11g ust. 1 pkt 1 PDOPrU, w przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki, organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie
wysokości oprocentowania tej pożyczki, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: oprocentowanie
pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na
dzień zawarcia tej umowy.
Regulacja ta weszła w życie 1.1.2020 r.

Podstawa prawna: art. 109 pkt 3, art. 130 RozSpPodU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 11d ust. 4 PDOPrU.

Opis zmiany
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Wyłączenie z kosztów podatkowych

Ustalanie przychodu przy
transakcji kontrolowanej

Katalog podmiotów obowiązanych do sporządzania lokalnej
dokumentacji cen transferowych – przeliczanie waluty
obcej

Zakres (hasłowo)

W związku z regulacjami RozSpPodU zmianie uległa dyspozycją art. 15e ust. 15 PDOPrU. W wyniku dokonanej nowelizacji tego przepisu ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do kosztów usług,
opłat i należności, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim:
1) uprzednie porozumienie cenowe, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 7 PDOPrU obejmuje prawidłowość
kalkulacji wynagrodzenia za te usługi, opłaty i należności w okresie, którego to porozumienie dotyczy lub
2) porozumienie podatkowe, o którym mowa w art. 20zb pkt 2 OrdPU, obejmuje prawidłowość kalkulacji wynagrodzenia za te usługi, opłaty i należności w okresie, którego to porozumienie dotyczy.

Podstawa prawna: art. 109 pkt 9, art. 130 RozSpPodU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 12 ust. 6b PDOPrU.

Stosownie do znowelizowanej treści art. 12 ust. 6b PDOPrU, w przypadku transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 PDOPrU wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2PDOPrU, ustala się na podstawie przepisów art. 11c
i 11d PDOPrU.
W wyniku dokonanej nowelizacji powyższego przepisu dla celów ustalania wartości otrzymanych rzeczy lub
praw, a także wartości innych świadczeń w naturze stosuje się także regulacje art. 11d PDOPrU, a nie zaś
jak dotychczas wyłącznie art. 11c PDOPrU.
Regulacja ta weszła w życie 1.1.2020 r.

Podstawa prawna: art. 109 pkt 8, art. 130 RozSpPodU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 11o ust. 2 PDOPrU.

Stosownie do znowelizowanej treści art. 11o ust. 2 PDOPrU kwoty, o których mowa w art. 11o ust. 1
PDOPrU, wyrażone w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP,
obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy. W porównaniu do poprzedniej treści tego przepisu kryterium odniesienia dla przeliczenia kursu
waluty obcej stanowi także dzień zawarcia umowy.
Regulacja ta weszła w życie 1.1.2020 r.

Podstawa prawna: art. 109 pkt 7, art. 130 RozSpPodU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 11n pkt 2 PDOPrU.

Opis zmiany
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Sprawozdania o realizacji
uznanej metody ustalania
ceny transferowej.

Opłacanie uproszczonych zaliczek przez podatników, którzy
podpisali porozumienie podatkowe oraz Zawiadomienie
o wyborze takiej formy opłacania zaliczek

Zakres (hasłowo)

Podstawa prawna: art. 109 pkt 12, art. 130 RozSpPodU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 27 ust. 3 i 4 PDOPrU.

Uchylenie obowiązku dołączania do zeznania podatkowego sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej, o którym mowa w treści art. 27 ust. 2 PDOPrU. Zmiana koncentruje się na uchyleniu
art. 27 ust. 3 i 4 PDOPrU, w związku z wejściem w życie RozSpPodU i uchyleniem Działu IIA OrdPU.
Zmiana weszła w życie 29.11.2019 r.

Podstawa prawna: art. 109 pkt 11, art. 130 RozSpPodU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 25 ust. 6b, 7 i 7a PDOPrU.

Stosownie do dodanej regulacji art. 25 ust. 6b PDOPrU – podatnicy, którzy podpisali porozumienie podatkowe, o którym mowa w art. 20zb OrdPU, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym
w uproszczonej formie w wysokości prognozowanego na dany rok zobowiązania podatkowego, przypadającej
proporcjonalnie na każdy miesiąc danego roku podatkowego.
Powyższa nowelizacja związana jest także ze zmianą dostosowawczą w treści art. 26 ust. 7 PDOPrU.
W ślad za powyższą regulacją nowelizacji został poddany art. 25 ust. 7a PDOPrU, stosownie do którego
o wyborze formy wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w art. 25 ust. 6–6b PDOPrU, podatnicy
informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w uproszczonej formie. Stąd zasadę, o której mowa w treści art. 25 ust. 7a PDOPrU, stosują także podatnicy wskazani w art. 25 ust. 6b PDOPrU.
Powyższa nowelizacja wejdzie w życie 1.7.2020 r.

Podstawa prawna: art. 109 pkt 10 lit. a, b i c, art. 130 RozSpPodU.
Jednostka redakcyjna, w której zmiana została usytuowana: art. 15e ust. 9, 15 i 16 PDOPrU.

Zmiana ta wejdzie w życie 1.7.2020 r.
Jednocześnie od 1.1.2020 r. uchyleniu uległa regulacja art. 15e ust. 16 PDOPrU, efekt czego stanowi zmiana dostosowawcza art. 15e ust. 9 PDOPrU.
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