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Wstęp

Przełom roku 2022 i 2023 przynosi kolejne liczne zmiany przepisów podatkowych. Zmiany są
wszechstronne, dotyczą m.in. CIT, PIT, VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości, a wiele z nich ma
charakter rewolucyjny. Taka sytuacja to wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy po raz kolejny zmu-
szeni są dostosowywać swoje systemy księgowe i modele rozliczeń do nowych wymagań, jak rów-
nież dla doradców podatkowych, osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe czy biegłych
rewidentów. Mając dodatkowo na uwadze, że część zmian, które weszły w życie od 1.1.2023 r., zo-
stała opublikowana w Dzienniku Ustaw w ostatnich dniach lub tygodniach ubiegłego roku, przy-
gotowanie prawidłowych rozliczeń różnych podatków w poszczególnych okresach wymaga obec-
nie uważności i wszechstronnej znajomości nowych regulacji.

Aby ułatwić Państwu stosowanie nowych przepisów, przygotowałyśmy niniejszy przegląd najważ-
niejszych zmian podatkowych, które dotkną przedsiębiorców w 2023 r. Przedstawiłyśmy w nim
m.in. nowe zasady:

1) stosowania ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT),
2) rozpoznawania i rozliczania kosztów finansowania dłużnego oraz dochodów uzyskiwanych

przez zagraniczne jednostki kontrolowane,
3) rozliczania podatku minimalnego oraz podatku od przerzuconych dochodów,
4) sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi,
5) poboru podatku u źródła.

W zakresie PIT omówiłyśmy nowe regulacje dotyczące kwoty zmniejszającej podatek oraz zupełnie
nowy system wniosków i oświadczeń mających wpływ na obliczanie zaliczek na PIT, składanych
płatnikom przez podatników.

W związku z wejściem w życie przepisów o grupie VAT omówiłyśmy kompleksowo nowe zasady
rozliczeń specyficzne dla tej instytucji. W zakresie VAT kolejne zmiany czekają przedsiębiorców
prawdopodobnie także w trakcie roku. Od 1.4.2023 r. planowane jest bowiem wejście w życie
tzw. pakietu SLIM VAT 3, który jest obecnie na etapie projektu nowelizacji. Omówiłyśmy projekto-
wane regulacje, w szczególności dotyczące zasad stosowania kursów walut dla potrzeb przelicza-
nia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote polskie w przypadku faktur korygujących, a także
rezygnację z obowiązku posiadania faktury dokumentującej WNT w zakresie odliczania VAT z tego
tytułu.

Przedstawiłyśmy również pakiet zmian w akcyzie w zakresie energii elektrycznej produkowanej
w instalacjach fotowoltaicznych, a także zmiany dotyczące wewnątrzwspólnotowych przemiesz-
czeń wyrobów akcyzowych w tzw. procedurze z zapłaconą akcyzą.

Na stronie repozytorium.beck.pl zostały zamieszczone tabele porównawcze zmian (porównanie
treści ustaw wg stanu na 1.1.2023 r. ze stanem prawnym z 2022 r.) w zakresie PIT, CIT, grup VAT,
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akcyzy oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne. Przedstawiono także zestawienie wg projektowanych zmian w ramach
pakietu SLIM VAT 3. Zapisy aktów prawnych, które zostały zmienione wytłuszczono. Natomiast
nowo dodane przepisy zostały wyróżnione jako oddzielne hasła w tabeli.

Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie pomoże Państwu poruszać się w gąszczu zmian przepi-
sów i dokonać prawidłowych rozliczeń podatkowych.
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