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Wstęp

Ostatnie lata obfitowały w niezwykle istotne zmiany w prawie podatkowym. Wiele z nich dotyczyła
podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a ich wprowadzenie miało na celu przeciwdziała-
nie stosowaniu optymalizacji podatkowych oraz uszczelnienie systemu podatkowego. Polska wpi-
suje się w tym zakresie w inicjatywy podejmowane na forum Unii Europejskiej, ukierunkowane
na wypracowanie środków służących poprawie skuteczności egzekwowania zobowiązań podatko-
wych oraz ujednolicanie i uszczelnianie systemu podatkowego w zakresie podatku dochodowego.

Wiele z wprowadzonych w ostatnich latach zmian ma rewolucyjny charakter, kształtujący nową
rzeczywistość prawnopodatkową dla przedsiębiorców. Niestety liczba i doniosłość wprowadza-
nych zmian nie zawsze idzie w parze z precyzyjnością legislacyjną, co rodzi wątpliwości w zakresie
interpretacji prawa podatkowego i jest przyczyną sporów na linii podatnik – fiskus.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wybranych, istotnych zmian w przepisach ustaw
o podatkach dochodowych (PDOPrU, PDOFizU), wprowadzonych do polskiego porządku praw-
nego w ostatnich 3 latach w ramach uszczelniania systemu podatków dochodowych. Główne za-
gadnienia poruszane w publikacji to:

1) ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne i li-
cencje,

2) objęcie spółek komandytowych CIT, skutkujące podwójnym opodatkowaniem dochodów re-
alizowanych z działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej,

3) ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na koszty finansowania dłuż-
nego,

4) podatek od niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax),
5) tzw. podatek u źródła, pobierany przy wypłacie określonych należności na rzecz zagranicz-

nych podmiotów (zagranicznych kontrahentów).

Niniejsze opracowanie przedstawia powyższe zagadnienia podatkowe zarówno od strony teore-
tycznej – przybliżając brzmienie nowych przepisów, uzasadnienie ich wprowadzenia wskazywane
przez ustawodawcę, jak i od strony praktycznej – wskazując, jakie konsekwencje dla podatników
niosą poszczególne zmiany w przepisach oraz w jakim kierunku kształtuje się aktualna linia in-
terpretacyjna i orzecznicza. Zawiera również praktyczne przykłady, zestawienia i podsumowania.
Książka odpowiada m.in. na następujące pytania:

1) Jakie jest aktualne podejście organów podatkowych i sądów administracyjnych do za-
gadnień związanych z limitowaniem kosztów usług niematerialnych i licencji (art. 15e
PDOPrU)?

2) Jakie jest aktualne podejście organów podatkowych i sądów administracyjnych do kwestii
kalkulacji limitu dotyczącego kosztów finansowania dłużnego (art. 15c PDOPrU)?
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3) Jak wygląda nowa rzeczywistość prawno-podatkowa spółek komandytowych i ich wspólni-
ków (po objęciu spółek komandytowych reżimem podatku dochodowego od 2021 r.)?

4) Jak opodatkowani są obecnie komplementariusze i komandytariusze spółek komandyto-
wych?

5) Na jakie przepisy należy zwrócić szczególną uwagę, prowadząc obecnie działalność w ra-
mach spółki komandytowej?

6) Jakie są alternatywy dla spółki komandytowej – czy warto pozostać przy tej formie prowa-
dzenia działalności, czy lepiej rozważyć jej zmianę (np. przekształcenie w spółkę jawną lub
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością)?

7) Czym jest exit tax i jakich przypadków może dotyczyć?
8) Jak zmieniły się przepisy dotyczące tzw. podatku u źródła i jaki jest kierunek dalszych zmian

w tym zakresie?
9) W jaki sposób dochować należytej staranności przy rozliczaniu podatku u źródła?

Najważniejsze zalety publikacji to:
• wyjątkowa aktualność publikacji (omówienie wybranych, kluczowych nowelizacji z ostat-

nich 3 lat),
• zbiór najnowszych interpretacji indywidualnych i wyroków sądów administracyjnych odno-

szących się do zagadnień omawianych w książce (prezentacja aktualnej linii interpretacyj-
nej i orzeczniczej na konkretnych przykładach),

• szczegółowe i przejrzyste zaprezentowanie poszczególnych zagadnień,
• praktyczne przykłady,
• praktyczne wzory i wskazówki.

Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie stanowiło dla Państwa solidne wsparcie na co
dzień, ułatwiające odkodowywanie często niejasnych i niejednoznacznych przepisów podatko-
wych, pozwalające na uniknięcie potencjalnych ryzyk i usprawniające tym samym proces dokony-
wania rozliczeń podatkowych.
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