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Legal Alert 

Kto skorzysta na zmianie 

stawki CIT? 

Listopad 2018 

 

13 listopada 2018 roku Prezydent podpisał 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. Ustawodawca uzasadnia zmiany uproszczeniem prawa 

podatkowego. Przepisy mają być „przejrzyste”, „przyjazne”, a płacenie 
podatków „proste”. Najistotniejsze jest obniżenie stawki CIT z 15%  
do 9%, z czego skorzystają mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający 
prowadzenie działalności gospodarczej. Większość nowych przepisów 
obowiązywać będzie od 1 stycznia 2019 roku. 

Zasady stosowania 9% stawki CIT 

Nowa stawka CIT znajdzie zastosowanie do przychodów (dochodów) innych niż 
z zysków kapitałowych u podatników, których przychody osiągnięte w roku 

podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 

równowartości 1,2 mln EUR (przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się 
według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski  
na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego,  
w zaokrągleniu do 1 tys. PLN).  

Z korzystnych zasad będą mogli skorzystać podatnicy posiadający status małego 

podatnika – jest nim podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży 
(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła 
w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 
równowartości 1,2 mln EUR, a także podatnicy rozpoczynający prowadzenie 
działalności gospodarczej.  

Udział podatnika w określonych działaniach restrukturyzacyjnych, takich jak jego 
podział czy wniesienie do innego podmiotu wkładu w postaci uprzednio 
prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa o wartości powyżej 10 tys. EUR 

niweczy możliwość zastosowania stawki 9% w roku podatkowym, w którym 
dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku następnym. Analogicznie, 
podatnik utworzony w wyniku określonych działań restrukturyzacyjnych nie 

skorzysta z preferencyjnej stawki w roku, w którym rozpoczął działalność, oraz w 
roku następnym. Stawka ta nie znajdzie zastosowania także wtedy, jeżeli w roku 
podatkowym, w którym został utworzony, oraz w następnym roku podatkowym, 
zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone 
przedsiębiorstwo o wartości powyżej 10 tys. EUR. 
 

Pozostałe istotne zmiany 

Zarówno w zakresie PIT, jak i CIT zmodyfikowany został katalog kosztów 
niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, w szczególności w zakresie 
odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości 
samochodu przewyższającej równowartość: 225 tys. PLN (było 30 tys. EUR) 

w przypadku samochodu elektrycznego i 150 tys. PLN (było 20 tys. EUR) 
w przypadku pozostałych samochodów osobowych. W obu ustawach ustalono 
analogiczne zasady zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych 
z używaniem (eksploatacją) w firmie samochodów osobowych. 
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W zakresie CIT wprowadzono możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego, 

w przypadku gdy źródłem finansowania spółki są dopłaty wnoszone przez 
wspólników lub tzw. zyski zatrzymane.  

Ustawa zawiera także przepisy przejściowe. 
 

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej 
lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.  
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