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CIT  
 

Nowa 9% stawka CIT dla małych podatników  

 

Od 1 stycznia 2019 r. niektórzy podatnicy CIT skorzystają z obniżonej stawki podatku 

dochodowego. Podatnicy osiągający w roku podatkowym przychody nieprzekraczające 1,2 

mln euro i ci, którzy w 2019 roku rozpoczną swoją działalność, zapłacą jedynie 9% CIT. 

Stawka podatku dla pozostałych podatników ciągle wynosić będzie 19%. Należy jednak 

pamiętać, że podatnik którego przychody przekroczą 1,2 mln euro w trakcie roku 

podatkowego natychmiast utraci prawo do obniżonej stawki podatku - a zatem już w 

miesiącu, w którym jego przychód przekroczy 1,2 mln euro, będzie musiał opodatkować swój 

dochód stawką 19%. Zmiany zostały przewidziane przez ustawę z dnia 23 października 2018 

r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. 

Pokaż ustawę 

 

Fikcyjne odsetki od kapitału pozostawionego w spółce mogą być kosztem 

 

Ta sama ustawa przewiduje, że od początku 2019 roku podatnicy CIT będą mogli zaliczyć do 

kosztów uzyskania przychodów hipotetyczne odsetki od kapitału jaki zdecydowali się 

zachować w spółce. Jeśli podatnik CIT, zamiast korzystać z finansowania zewnętrznego 

sfinansuje swoją działalność kapitałem własnym będzie mógł rozliczyć w kosztach odsetki, 

które w przeciwnym razie zapłaciłby podmiotowi finansującemu. Ustawa ustanawia limit 250 

tys. złotych dla wysokości takich hipotetycznych odsetek, które można rozliczyć w trakcie 

jednego roku podatkowego. Jak informuje na swojej stronie resort finansów, celem 

nowelizacji jest zrównanie podatkowych uprawnień związanych z finansowaniem działalności 

spółki kapitałem zewnętrznym i własnym - do tej pory bowiem podatnicy CIT decydujący się 

na finansowanie swojej działalności np. zyskiem przekazanym na kapitał zapasowy lub 

rezerwowy spółki nie mogli rozliczyć odsetek w kosztach, obniżając w ten sposób podatek do 

zapłaty.  

Pokaż ustawę 

 

 
VAT 
 

Nowe kasy fiskalne online przesyłające informacje o sprzedaży do KAS 

 

Jak informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX Press, w 2019 roku niektórzy 

przedsiębiorcy będą musieli wymienić kasy fiskalne na tzw. kasy fiskalne online, przesyłające 

w czasie rzeczywistym informacje o dokonanej sprzedaży do Krajowej Administracji 

Skarbowej. Sprawa kas fiskalnych online budzi duże emocje, ponieważ przepisy regulujące te 

kwestie są wprowadzane na ostatnią chwilę. Branże, które mają zostać objęte obowiązkiem 

rejestrowania sprzedaży na takich kasach to m.in. gastronomia, usługi fryzjerskie czy 

budowlane. Według wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów, kasy fiskalne z 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002159/O/D20182159.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002159/O/D20182159.pdf
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papierowym zapisem kopii mają być stopniowo wycofywane z użycia we wszystkich branżach. 

Projekt rozporządzenia regulującego kwestię kas fiskalnych online jest obecnie na etapie 

opiniowania.  

Pokaż rozporządzenie 

Obowiązkowy split payment dla niektórych branż zastąpi odwrotne 

obciążenie 
 

Kolejną metodą na uszczelnienie systemu VAT ma być objęcie obowiązkowym split payment 

obrotu niektórymi towarami i niektórych branż, m.in. budowlanej. Stosowanie mechanizmu 

podzielonej płatności jest obecnie dobrowolne dla wszystkich podatników VAT. Jeżeli jednak 

Komisja Europejska wyrazi zgodę na objęcie wskazanych przez polskiego ustawodawcę 

niektórych podatników obowiązkowym split payment – co może mieć miejsce już w styczniu – 

za kilka miesięcy wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT zastępująca tym systemem tzw. 

odwrotne obciążenie. Kiedy zaczną obowiązywać nowe regulacje, podwykonawcy nie będą 

musieli już wnioskować o zwrot VAT, a wykonawcy będą wystawiać faktury, na których 

wskazane będą dwa numery konta – jeden, na który zamawiający przeleje kwotę netto z 

faktury i drugi, na który należy przelać kwotę podatku VAT. 

Pokaż informacje MF 

 

PIT 
 

Nowości w PIT: korzystniejsza ulga mieszkaniowa, opodatkowanie 
kryptowalut, exit tax, danina solidarnościowa  
 

Nowy rok to przede wszystkim czas wielu zmian w PIT. 1 stycznia wchodzi w życie 

nowelizacja ustawy o PIT, zgodnie z którą podatnicy zbywający prywatne nieruchomości 

zostaną zwolnieni z podatku dochodowego od dochodu uzyskanego w związku z ich zbyciem o 

ile wydatkują przychód na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat od końca roku 

podatkowego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości. Obecnie ten termin wynosi dwa lata. 

Niedawno przyjęto także przepisy, które uporządkują opodatkowanie PIT i CIT dochodu 

uzyskanego z obrotu kryptowalutami. Sprecyzowano w nich m.in., że przychody z 

kryptowalut zostaną zakwalifikowane do źródeł jakimi są odpowiednio przychody z kapitałów 

pieniężnych i zysków kapitałowych. Podatników czeka także wprowadzenie tzw. exit tax i 

daniny solidarnościowej. Osoby fizyczne zmieniające rezydencję podatkową zapłacą podatek 

w stawce 3% lub 19% od niezrealizowanych zysków, jeśli ich wartość przekroczy 2 mln 

złotych. Podatnicy PIT będą też musieli zapłacić dodatkowe 4% podatku dochodowego od 

nadwyżki rocznych dochodów przekraczających 1 mln złotych w ramach tzw. daniny 

solidarnościowej.   

Pokaż ustawę 

Samochody osobowe a podatki dochodowe w 2019 
 

Jak informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX Press, 2019 rok przyniesie wiele 

zmian w opodatkowaniu podatkiem dochodowym wydatków na samochody osobowe. Zmiany 

dotyczyć będą zarówno PIT, jak i CIT. Po pierwsze, limit wartości zakupionego samochodu 

osobowego, do którego będzie można dokonywać pełnych odpisów amortyzacyjnych wzrośnie 

z 20 tys. euro do 150 tys. złotych. Dla samochodów elektrycznych – jeśli wyrazi na to zgodę 

Komisja Europejska - limit ten ma natomiast zostać podwyższony z 30 tys. euro do 225 tys. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317958
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dla-mediow/wywiady/eksperci-mf/-/asset_publisher/P3qp/content/dyrektor-wojciech-sliz-obowiazkowy-split-payment-najpewniej-w-drugiej-polowie-2019-roku-prawo-pl-31-pazdziernika-2018-r?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdla-mediow%2Fwywiady%2Feksperci-mf%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_P3qp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2860_u/$file/2860_u.pdf
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złotych. 150 tys. złotych to także nowy limit wartości leasingowanego samochodu 

osobowego, do którego można zaliczyć do kosztów raty leasingowe w pełnej wysokości. W 

2019 roku zmienią się także zasady rozliczenia wydatków na eksploatację samochodów 

służbowych.  100% wartości wydatków związanych z eksploatacją auta będą mogli rozliczyć 

w kosztach tylko ci przedsiębiorcy, którzy używają auta jedynie do celów związanych z 

wykonywaną działalnością i udokumentują to ewidencją przejazdów. Przedsiębiorcy, którzy 

nie będą chcieli prowadzić ewidencji rozliczą natomiast tylko 75% wydatków.  

Pokaż ustawę 

 

Postępowanie 
 

Zaostrzenie przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 
 

1 stycznia 2019 wchodzi w życie nowelizacja ordynacji podatkowej, która ma na celu m.in. 

zaostrzenie przepisów dotyczących unikania opodatkowania. Najważniejszą ze zmian jest 

zlikwidowanie progu korzyści podatkowej, po przekroczeniu którego organ może zastosować 

wobec podatnika klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Przed 2019 rokiem limit ten 

wynosił 100 tys. złotych. Oznacza to, że art. 119a ordynacji podatkowej będzie mógł zostać 

zastosowany do każdej transakcji, której głównym celem jest uniknięcie opodatkowania, bez 

względu na wysokość osiągniętej korzyści podatkowej. Co więcej, w nowym roku organy będą 

mogły prowadzić postępowanie na podstawie art. 119a ordynacji podatkowej także wobec 

płatników. Pojawią się także nowe sankcje pieniężne za unikanie opodatkowania, które będą 

wynosiły nawet do 80% osiągniętej korzyści podatkowej. 

Pokaż ustawę 
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http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002159/O/D20182159.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2860_u/$file/2860_u.pdf

