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Zasadniczym celem ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, 
tak aby zapewnić wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności 
przedsiębiorstwa międzynarodowe podatku, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. 
Projektowana ustawa stanowić ma kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych z podatku 
CIT. Kierunek zmian przyjęty w projekcie wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju, przyjętej prz z Radę Ministrów w dniu 14lutego 2017 r. 

Zmiany zawarte w pr · ekcie zmierzają również do pełniejszej realizacji - wywodzonych z art. 84 Konstytucji 
RP - zasad spra edliwości podatkowej i powszechności opodatkowania w zakresie związanym z 
prowadzeniem działa ości gospodarczej. Wymienione zasady konstytucyjne doznają uszczerbku we wszystkich 
sytuacjach, kiedy docłlód wynikający ze zdarzeń o ekonomicznie tożsamym skutku zostaje opodatkowany na 
różnym poziomie lub! różnych zasadach, a nie jest to uzasadnione czynnikami obiektywnymi. Różnice te 
st~owią podstawę do ~odej~owania przez podatników działań potocznie zwanych "op~maliza~ją podat~~wą", 
ktorych podstawową crchą JeSt fakt, IŻ O wyborze konkretnego sposobu przeprowadzenta daneJ transakCJI, czy 
formy prowadzenia dfzłalności decydują wyłącznie bądź w przeważającej mierze przepisy prawa podatkowego. 

Projekt ustawy w isto ym zakresie stanowi implementację (częściową) dyrektywy RADY (UE) 2016/1164 z dnia 
12 lipca 2016 r. ustan iającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, 
które mają bezpaśred i wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (zwanej dalej: "dyrektywą ATAD"), 
będącej przełożeniem na grunt UE efektów prac podejmowanych w ostatnich latach na forum 
międzynarodowym, w szczególności przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach 
projektu dotyczącego przeciwdziałania erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysku (BEPS). Regulacja 
przewidziana dyre~ą wpisuje się w obecne ogólnoświatowe (w tym Polski) priorytety polityczne dotyczące 
międzynarodowego 9podatkowania, wskazujące na konieczność przywrócenia zaufania do systemów 
podatkowych jako rprawiedliwych mechanizmów i umożliwienie rządom rzeczywistego utrzymania 
suwerenności porlatko ej. Charakter przepisów zawartych w ww. dyrektywie stanowi wyraz dążenia na forum 
UE do zapewnienia, poprzez zwiększenie skuteczności krajowych systemów opodatkowania podatkiem 
dochodowym przedsiębiorstw korporacyjnych, aby podatki były płacone w miejscu, gdzie są generowane zyski i 
wytwarzana jest wartość. Cel ten ma zaś zostać osiągnięty poprzez wdrożenie przez wszystkie państwa 
członkowskie UE do swoich ustawodawstw podatkowych najbardziej powszechnych rozwiązań (instytucji) 
prawnych przec· tzw. optymalizacji podatkowej . Termin implementacji przepisów dyrektywy 
ATAD przypada, co zasady, na dzień l stycznia 2019 r. 

• z dochodem z 



działalności gospodarczej (z działalności operacyjnej), 
• nadmierne finansowania podatnika długiem, 
• transferowanie dochodu podatnika do podmiotów położonych w państwach stosujących preferencyjne 

reżimy opodatkowania, 
• przeszacowywanie, bez wykazywania przychodów, wartości aktywów, w tym w szczególności wartości 

niematerialnych i prawnych (np. znaków towarowych), 
• wykorzystywanie podatkowej grupy kapitałowej jako instytucji służącej optymalizacji podatkowej. 

Ponadto należy zauważyć, że: 

• limity wielu zwolnień podatkowych, szczególnie tych dotyczących świadczeń socjalnych na rzecz 
pracowników ustalone są na sztywnych poziomach kwotowych i od lat nie podlegały waloryzacji przez 
co nie odzwierciedlają zmian sytuacji gospodarczej. W tym zakresie, jako dostosowanie do aktualnej 
sytuacji gospodarczej, zniesione zostanie także zwolnienie z opodatkowania dochodów podatników 
z działalności pozarolniczej , w części przeznaczonej na działalność rolniczą, 

• poprzez wprowadzenie minimalnego poziomu zaliczki na podatek dochodowy dla przedsiębiorców 
projekt wpływa pozytywnie na poprawę płynności przedsiębiorców o niskich dochodach, jak również 
ogranicza zbędne obowiązki administracyjne związane z wyliczaniem i dokonywaniem wpłaty zaliczek 
o niskich wartościach, 

• poprzez doprecyzowanie i uproszczenie regulacji dotyczących zasad tworzenia w bankach rezerw 
i odpisów dokonywanych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości projekt wpływa pozytywnie na 
realizację ich obowiązków podatkowych jak również ogranicza obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg 
rachunkowych dla celów podatkowych (podwójne ewidencjonowanie rezerw/odpisów), 

• dostosowuje się przypisy o podatku dochodowym do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 
2016). 

Projekt zakłada także: 

• podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 8 000 zł, 
• podniesienie o 100%, tj . do kwoty 85 528 zł limitu mającego zastosowanie do 50% kosztów uzyskania 

przychodów, 
• zrealizowanie postulatu równomiemości opodatkowania w proporcji do możliwości płatniczych 

podatników. 

Projektowana ustawa w ramach działań uszczelniających system podatków dochodowych przewiduje m.in.: 

• wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci 
zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych 
dochodów podatnika; 

• w ramach implementacji dyrektywy ATAD: 
modyfikację przepisów dotyczących tzw. niestatecznej kapitalizacji (thin cap) tj. przeptsow 
przeciwdziałających nadmiememu fmansowania podatników długiem skutkującym erozją bazy 
podatkowej w państwie siedziby spółki zależnej oraz 
modyfikację przepisów dotyczących unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych 
spółek zagranicznych (Controlled Foreign Company- CFC) w państwach stosującej preferencyjne 
reżimy opodatkowania, w tym w tzw. rajach podatkowych; 

• modyfikację przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK); 
• wprowadzenie przepisów limitujących, powyżej progu kwotowego uwzględniającego potrzeby 

wynikające z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, wysokość kosztów uzyskania przychodów 
związanych z zawieranymi przez podatników podatku CIT umowami na określone usługi niematerialne; 

• wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających 
nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (np. galerie handlowe). 

Przedmiotowy projekt wprowadza także zmiany o charakterze upraszczającym i precyzującym obecnie 
funkcjonujące regulacje mogące odnieść pozytywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej, do 
których należy m.in. podwyższenie z obecnych 3.500 zł do 10.000 zł, limitu wartości środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych umożlwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych 
środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. 

Projekt przewiduje 
w odniesieniu do 



roku. 

Proponuje się zmiany korzystne dla podatników podatku dochodowym od osób fizycznych 
nieprowadzących ...... ,"~'"""'-'""''. gospodarczej (np. wprowadzenie stałego zwolnienia od podatku przychodu z 
tytułu umorzenia pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, poszerzenie zakresu 
stosowania tzw. ulgi · "). 

Projekt zakłada limitu niektórych zwolnień porlatkowanych zawartych w art. 21 ustawy o podatku 
dochodowym od o fizycznych (dotyczy to limitowanych zwolnień podatkowych, tj. zapomóg z funduszu 

diet z tytułu pełnienia funkcji obywatelskich lub społecznych, przychodów z zamiany 
świadczeń na żłobki i przedszkola, wygranych w konkursach, dofinansowania do 

w odniesieniu do niektórych dochodów całkowicie likwiduje limity zwolnień 
emerytów, zapomogi z tytułu wypadków losowych otrzymywane z ZFŚS, świadczenia od 

zawodowych). Konsekwencją wprowadzonego rozwiązania będzie poprawa sytuacji 
nn''"""'r"'" szczególnie tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Znoszony zostaje obowiązek zgłaszania prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, jak również wpłacania 
zaliczek na podatek d chodowy na kwotę poniżej l 000 zł. Efektem wprowadzanych zmian będzie zmniejszenie 
obciążeń administracyj ych dla mikroprzedsiębiorców. 

Wyłączona zostaje ożliwość nieopodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w przypadku ich 
przeznaczenia na dzia lność rolniczą (uchylenie zwolnienia). 

Zlikwidowany zostaj P dla banków stosujących MSR, obowiązek odliczenia w koszty podatkowe odpisów, 
dokonywanych zgodnie z MSR, wyłącznie do wysokości odpowiadających im rezerw na ryzyko związane 
z działalnością bankó.J. Wprowadza się jednocześnie dla tych podmiotów regulację szczególną określającą rodzaje 
odpisów, dokonywanych zgodnie z MSR, z którymi związane jest prawo do potrącenia kosztów podatkowych. 
Efektem wprowadzo ch zmian jest likwidacja podwójnego ewidencjonowania rezerw/odpisów w bankach 
stosujących MSR. 

Wdrożona zostaje do przepisów o podatku dochodowym nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016). 
Celem zmiany jest p porządkowanie nowych symboli i nazw grupowań KŚT, bez merytorycznej zmiany 
przepisów podatko , ch. Pozwoli to na prawidłowe stosowanie przez podatników rocznych stawek 
amortyzacyjnych. l 

Proponuje się podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 8 000 zł będzie miało wpływ na 
równomiemość opod ~kowania w proporcji do możliwości płatniczych podatników. Opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym podlega ą bowiem nawet niewielkie dochody, co z punktu widzenia poboru i obsługi podatku jest 
nieracjonalne. 

W związku z tym rek mendowane jest: 

l) podwyższenie kw ty wolnej od podatku od 2018 roku do 8 000 zł, 

2) utrzymanie degre~ywnej kwoty wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania 
przekraczającą 8 bOO zł lecz nie przekraczającą 13 000 zł, oraz dla dochodów stanowiących podstawę 
opodatkowania prr

1 ekraczającą 85 528 zł lecz nie przekraczającą 127 000 zł, 
3) pozostawienie na obecnym poziomie kwoty wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę 

opodatkowania pr ekraczających 13 000 zł oraz nieprzekraczających 85 528 zł. 

Ponadto projekt zaklf~ podniesienie o 100%, tj. do kwoty 85 528 zł limitu mającego zastosowanie do 50% 
kosztów uzyskania p. r chodów. 

Skutkiem podwyższa~ia kwoty wolnej od podatku i limitu mającego zastosowanie do 50% kosztów uzyskania 
przychodów będzie wp-ost dochodów pozostających w dyspozycji podatników. 

tmJ)let*rttacm przepisów dyrektywy ATAD Polska, jako członek OECD, zobowiązana jest do 
ze sprawozdań końcowych OECD dotyczących 15 działań służących zwalczaniu 

po<iatlkmv~j i przenoszenia zysków (podanych do wiadomości publicznej w dniu 5 października 2015 
'""~"111""'"·"'' zmierzają do wypracowania środków zapobiegających sytuacjom, w których zasady 

Lf;;LWi:11.i:1tą na alokację zysków do jurysdykcji podatkowych, w których zyski te nie podlegają 
opodatkowaniu. W Rady UE z dnia 8 grudnia 2015 r. stwierdzono m.in., że dyrektywy UE powinny 
być preferowanym nanzędziem wdrażania na szczeblu UE wyników prac OECD dotyczących BEPS. 



w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. M.in. w Holandii zarówno zyski, jak i straty kapitałowe 
z uczestnictwa w innych spółkach nie podlegają łączeniu z dochodem z działalności operacyjnej z uwagi na 
funkcjonujące w tym państwie zwolnienie odnoszące się do tej kategorii przychodów. W przypadku zatem 
wystąpienia straty na kapitale (np. z posiadanych udziałów lub akcji) nie jest możliwe jej odliczenie od podstawy 
opodatkowania z zysku operacyjnego. 

W zakresie podatków bezpośrednich każde państwo członkowskie UE może realizować własną politykę 
podatkową. Kwestie regulowane projektem ustawy nie podlegają też żadnej formie harmonizacji na szczeblu UE, 
umów międzynarodowych oraz rozwiązań rekomendowanych przez OECD. 
Zasady opodatkowania dochodów osobistych pozostają w kompetencjach państw członkowskich. 

Unia Europejska nie narzuca swoim członkom jednolitego systemu podatków bezpośrednich. Mogą więc oni 
ustalać stawki i zakres opodatkowania według własnego uznania. Konstrukcja podatku dochodowego od osób 
fizycznych w krajach Unii Europejskiej wykazuje wiele wspólnych cech tj. podatek ten dotyczy łącznych 
dochodów podatnika, a nie jego części, jest to podatek progresywny (o różnej liczbie progów podatkowych). 
Powszechnie stosowane jest też minimum wolne od opodatkowania ustalane na ogół na poziomie rzeczywistego 
minimum socjalnego. Porlatek nie jest więc (z reguły) pobierany od dochodu, który służy zapewnieniu 
podstawowych potrzeb egzystencjalnych. 

W Bułgarii i na Węgrzech systemy podatkowe nie przewidują kwot wolnych od podatku. Rozpiętość wysokości 
kwoty wolnej od podatku w poszczególnych krajach jest dość duża. Przykładowa wysokość kwoty wolnej 
w niektórych krajach: 

Kraj Kwota wolna 

Niemcy 8 652EUR 

Austria 11 000 EUR 

Hiszpania 5 500EUR 

Finlandia 16 700 EUR 

Wielka Brytania 11 000 GBP 

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

Porlatnicy 1,7 mln MF Uszczelnienie systemu podatkowego, 
podatku podatników zmiany upraszczające i precyzujące 
dochodowego od funkcjonujące regulacje 
osób fizycznych 
prowadzący 

działalność 
gospodarczą 

opodatkowaną 
na ogólnych 
zasadach 

Porlatnicy 0,4 mln MF Uszczelnienie systemu podatkowego 
podatku podatników poprzez ograniczenie możliwości 
dochodowego od dokonywania optymalizacji 
osób prawnych podatkowych 

Krajowe bd.co do liczby KNF Konieczność zapłaty tzw. 
fundusze podatników; sprawozdania okresowe funduszy minimalnego podatku CIT. 
inwestycyjne łączna wartość inwestycyjnych przekazywanych Uwzględniając relatywnie 
zamknięte (oraz praw własności KNF na podstawie § 15 ust. l małą pulę nieruchomości o wartości 
SFIOo l rozporządzenia Ministra Rozwoju i przekraczającej 10 mln zł 
charakterystyce współwłasnośc Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. posiadanych przez fundusze 



• FIZ) oraz i budynków, inwestycyjne można przyjąć, iż 
instytucje któtych cena regulacja nie wywoła istotnego 
wspólnego ~ . negatywnego wpływu na na ycta 
inwestowania, wynosiła funkcjonowanie krajowych funduszy 
które posiadają po 'rYżej inwestycyjnych. 
nieruchomości lO.pOO.OOO zł, 
komercyjne o wy ~osi 
wartości 89. ~26.033 zł. 
określonej w 
projekcie ustawy 

Podatnicy 11 tys. MF Wyższa stawka podatkowa od 
uzyskujący podatników przychodów z najmu uzyskiwanych 
przychody z poza działalnością gospodarczą 
najmupoza przekraczających l 00 tys. zł rocznie 
działalnością 
gospodarczą 

opodatkowane 
ryczałtem w 
wysokości 

powyżej l 00 tys. 
zł rocznie 

Podatnicy 25 fn1n MF Złagodzenie warunków 
podatku p01 ~tników umożliwiających korzystanie z ulg 
dochodowego od odliczanych od 
osób fizycznych dochodu/podwyższenie limitów 
podlegający świadczeń/wzrost dochodów wolnych 
opodatkowaniu od podatku dochodowego od osób 
na zasadach fizycznych 
ogólnych według 
skali podatkowej 
w tym: 

członkowie l k. 1.6 mln GUS 
Likwidacja/podwyższenie limitów 

związków osób nieopodatkowanych świadczeń. 
zawodowych 

pracownicy ok. 7.2 mln MR (szacunek w oparciu o dane Likwidacja/podwyższenie limitów 
zakładów pracy osób GUS i ZUS) nieopodatkowanych świadczeń. 
objęci ZFSS 

studenci <k. 1.4 mln GUS Likwidacja/podwyższenie limitów 
osób nieopodatkowanych świadczeń. 

emeryci ok. 5,1 mln GUS Likwidacja/podwyższenie limitów 

l osób nieopodatkowanych świadczeń. 

podatnicy, 
z dochodem 
(podstawa 

Wzrost dochodów wolnych od 
opodatkowania ) MF 

podatku dochodowego od osób 
z przedziału 4mln 

fizycznych 6 600 zł do podatników 
13 000 zł) 



W odniesieniu do projektu nie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie tzw. pre
konsultacje publiczne. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 248), oraz do § 52 ust. l uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. 
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r., poz. 1006 z późn. zm.), projekt ustawy o nr UA31 został 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w 
serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt uzyskał pozytywną opnie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (posiedzenie w dniu 30 
sierpnia br.) 

W dniach 12- 26 lipca projekt o nr UA31, zawierający zmiany w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego, 
został skierowany do konsultacji społecznych (honorowane były również uwagi zgłoszone po tym terminie) 
z przedstawicielami m.in. następujących podmiotów: 

l. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Business Centre Club 
3. Konfederacja ,,Lewiatan" 
4. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 
5. Krajowa Izba Gospodarcza 
6. Polska Rada Biznesu 
7. Rada Dialogu Społecznego 
8. Związek Banków Polskich 
9. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa 
l O. Krajowa Izba Radców Prawnych 
11. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów 
12. Krajowa Rada Doradców Podatkowych 
13. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce- Zarząd Główny 
14. Związek Rzemiosła Polskiego 
15. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) 
16. Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" 
17. Forum Związków Zawodowych 
18. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej 
19. Prezes Zarządu Polskiej Izby Biur Rachunkowych 
20. Giełda Papierów Wartościowych 
21. Izba Domów Maklerskich 
22. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami 
23. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce 
24. Połska Izba Ubezpieczeń 
25. Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych 
26. Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności - Związek Pracodawców 
27. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych 
28. Stow szenie Inwestorów Ind idualn ch 



- -- -----------------------------------

Or1~ani~acja Handlu i Dystrybucji 
. .,...,,h·r.,,., Handlowych. 

Skrócony okres ~cn'"'"''' 1 '""'·"'i wynikał z pilności projektu. Projektowana ustawa, aby obowiązywała z mocą od 
l stycznia 2018 r., z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, musi być opublikowana w Dzienniku 
Ustaw do końca r br. Ponadto należy podkreślić, że uwagi które wpłynęły po terminie, były również 
przedmiotem analizy. 

Projekty o nr i UD 284 nie były przedmiotem konsultacji publicznych. Pierwszy z wymienionych 
projektów zasadniczo zawiera rozwiązania korzystne dla podatników, z kolei drugi (dostosowanie do aktualnej 
KŚT) ma charakter "techniczny". 

(ceny stałe 2017) 

Dochody 

budżet państwa 

JST 

pozostałe 

jednostki 

Wydatki 

budżet państwa 

JST 

pozostałe 

jednostki 

budżet państwa 

JST 

pozostałe 

jednostki 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje, w 
tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do 
obliczeń założeń 

••v•~~·"·""'·, wysokości kwoty zmniejszającej podatek i podwyższenia limitu przy stosowaniu 
przychodów projekt ustawy nie był poddany konsultacjom i opiniowaniu. Projekt jest 
, a w zakresie kwoty zmniejszającej podatek odzwierciedla zmiany tej kwoty w 

Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wynikach dokonanej weryfikacji wysokości 
Wtlan~K przyjętej w dniu 15 września 2017 r. przez Radę Ministrów. 

Skutki w okresie lO lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10) 

796 987 1192 1411 1536 1671 1818 1974 2141 2 320 16989 

850 l 003 1168 1344 1447 1560 1681 1810 1948 2 095 15 928 

-54 -16 24 67 89 111 137 164 193 225 1061 

o o o o o o o o o o o o 

796 987 1192 1411 1536 1671 1818 1974 2141 2 320 16989 

850 1003 1168 1344 1447 1560 1681 1810 1948 2095 15928 

-54 -16 24 67 89 111 137 164 193 225 1061 

o o o o o o o o o o o o 

danych i przyjęte do obliczeń założenia: 
l) ~odrębnienie w ustawie o podatku dochodo~m od osób prawnxch źródła 

pr~chodów w postaci ~sków kapitało~ch oraz rozdzielenie dochodów 
u~skiwanxch z tego źródła od pozostafr:ch dochodów podatnika 
W celu dokonania oceny rozwiązań podatkowych w tym zakresie przeprowadzono 
analizę danych wynikających z rozliczenia podatku dochodowego od osób prawych za 
2015 r. 



(http://www.finanse.mt:gov.plldocuments/766655/5758903/ln(ormacja) 
Wykorzystano również dane prezentowane przez GUS w infonnacjach pn. Wyniki 
finansowe przedsiębiorstw niefinansowych. Badane przez GUS przedsiębiorstwa1 

odnotowały w 2016 r. wyższe wyniki finansowe niż przed rokiem. Wynik finansowy 

ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 127,1 mld zł i był wyższy 

o 14,9% niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował 

się na poziomie 6,6 mld zł i był wyższy o 1,0 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano 

zmianę wyniku na operacjach finansowych (z minus 8, l mld zł przed rokiem do minus 

2,3 mld zł). Wobec powyższego wynik finansowy brutto wyniósł 131,4 mld zł (w 

2015 r. - 108,2 mld zł), a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 20,4 mld zł 

(w 2015 r.- 16,7 mld zł). 

Wyszczególnienie 

Wynik na sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 
Wynik na pozostałej działalności 
operacyjnej 
Wynik na operacjach 
fmansowych 
Wynik fmansowy brutto 

Wynik fmansowy netto 

2014 

105 462,7 

6 615,6 

-6 539,2 

105 539,1 

105 685,9 

2015 2016 2015=100 

[w mln zł] 

110 688,3 127 135,2 114,9 

5 614,3 6 628,5 118,1 

-8 125,4 -2 346,0 X 

108 215,2 131 417,7 121,4 

91 541,1 111 063,1 121,3 

W analizowanym okresie 2014 - 2016 wynik na operacjach finansowych był ujemny 
i wpływał na obniżenie wyniku finansowego brutto (netto) badanych przedsiębiorstw, 
tj. o ok. 5% (wynik średni w badanym okresie). Wynik analiz danych GUS został 
zastosowany do danych podatkowych wynikających z zeznań podatkowych za 2015 r. 

Skutek fmansowy, który dla pierwszego roku obowiązywania regulacji oszacowano w 
kwocie ca' "plus" 1,9 mld zł, został obliczony przyjmując 5% stopę wzrostu 
dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych, wynikającą z 
projektowanego rozdzielenia dochodów. 

Skutki fmansowe dla kolejnych lat ustalono przy uwzględnieniu wskaźników 
określonych w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników 

makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych 
projektowanych ustaw w zakresie wzrostu PKB w cenach bieżących (Tablica l. 
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2015-2020) w wysokości (kwoty 
w mln zł): 

Rok o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kwota 
(mln zł) l 905 2 024 2 156 2 297 2 447 2 607 2 778 2 960 3 !54 3 360 3 580 

2) podwyższenie, z 3 500 zł do 10. 000 zł, limitu wartości początkowej środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uprawniającego do jednorazowego 
zaliczenia wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów 

Szacowane zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych (budżetu 
państwa i jednostek samorządu terytorialnego), z tytułu podwyższenia z 3 500 zł do l O 
000 zł limitu, wyniosłoby w pierwszym roku obowiązywania regulacji 0,44 mld zł, 
w tym: 

- 0,02 mld zł w podatku dochodowym od osób fizycznych, 

- 0,42 mld zł w podatku dochodowym od osób prawnych. 

1 Badanie za 2016 r. dotyczyło 17 481 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących 
wynosi 50 i więcej osób; nie obejmują natomiast rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej 
i ubezpieczeniowej. 



Do oszacowania skutków przyjęto dane GUS dotyczące nakładów inwestycyjnych 
w gospodarce narodowej na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz nakłady 
inwestycyjne według form prawnych w 2015 r. Wielkość nakładów inwestycyjnych 
poniesionych na tego rodzaju inwestycje wyniosła 91 mld zł (Środki trwale 
w gospodarce narodowej w 2015 roku; GUS). W celu dokonania oceny 
projektowanych rozwiązań dokonano analizy danych GUS dotyczących nakładów 
inwestycyjnych wydatkowanych przez podmioty wg wybranych form prawnych 
(pozwoliło to na przypisywanie wydatkowanych środków do podatników podatku 
dochodowego od osób prawych i podatników podatku dochodowego od osób 
fizycznych). 
Z uwagi na brak szczegółowych danych w przedmiotowym zakresie skutek 
finansowy został obliczony przy założeniu, że łączna wartość inwestycji będących 
przedmiotem regulacji, tj. inwestycji, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do 
używania objętych podwyższonym limitem (z 3 500 zł do lO 000 zł) stanowi 5% 
wszystkich inwestycji (skutek ostrożnościowy). Ponadto dokonując podziału na 
poszczególne jednostki sektora finansów publicznych, uwzględniono udział jednostek 
samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i 
wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w 2017 r. udziały tych 
jednostek wynoszą odpowiednio 49,74% i 22,86%). 
Skutki finansowe dla kolejnych lat ustalono przy uwzględnieniu wskaźników 
określonych w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników 
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych 
projektowanych ustaw w zakresie nakładów brutto na środki trwałe (Tablica l. 
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2015-2020) w wysokości: 

Rok 
Kwota 
(mln zł) 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-43t -35 -271. -181 -8'i -91 -9 -10 -liC -118 -12ć 

3) wprowadzenie drugiej stawki ryczałtu w wysokości 12,5% (obecnie 8,5%) 
w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych z najmu poza działalnością gospodarcza 
powyżej l 00 tys. zł 

Szacowane zwiększenie dochodów budżetu państwa z tytułu podwyższenia stawki 
ryczałtu o 4 pkt. procentowe (z 8,5% do 12,5%) wyniosłoby w pierwszym roku 
obowiązywania regulacji 50 mln zł 

Szacowane zwiększenie dochodów budżetu państwa z tytułu ryczałtu od przychodów 
z najmu (zryczałtowany podatek dochodowy stanowi w całości dochód budżetu 
państwa) wyniosłoby: 

Rok 
Kwota 
(mln zł) 

o 

50 52 

2 

54 

3 4 5 

56 58 59 

6 7 8 9 10 

61 63 65 67 69 

Do oszacowania skutków przyjęto dane podatkowe dotyczące rozliczenia ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych za 2016 r. w zakresie podatników uzyskujących 
przychody z najmu. W celu dokonania oceny projektowanego rozwiązania dokonano 
analizy danych podatników, do których adresowane jest rozwiązanie, tj. uzyskujących 
przychody z przedmiotowego tytułu powyżej l 00 000 zł w liczbie ok. 11 tys. 
podatników, 

4 zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i zaliczek na podatek dochodowy o niskiej wartości (przedsiębiorcy) 

Wpływ zmian znacznej części przepisów (art. 21 ust. l pkt 9a, 17, 26, 32b, 38, 67b, 
68, 78, 83b, 89 i 92) na sektor finansów publicznych został określony jako 
marginalny, a łączna kwota kosztów została w ramach ostrożnościowego 
doszacawania włączona w tzw. bufor oszacowany na kwotę 21,4 mln zł dla 
pierwszego roku obowiązywania regulacji. 



Należy rówmez zauwazyc, że zryczałtowany podatek dochodowy od osób 
fizycznych z tytułu świadczeń otrzymanych w 20 16 r. przez emerytów lub rencistów 
będących byłymi pracownikami wyniósł 5,4 mln zł (na podstawie PIT -8AR). 
Szacuje się natomiast, że istotny wpływ na sektor finansów publicznych będzie miała 
zmiana art. 21 ust. l pkt 67. Przy założeniu, że efektywnie z pełnej kwoty 
podwyższonego limitu skorzysta 2, l mln osób skutek dla dochodów sektora finansów 
publicznych w pierwszym roku jej obowiązania oszacowano na kwotę 251 mln zł. 

Na podstawie danych wynikający z deklaracji podatkowych oszacowano, 
iż przesunięcie wpływów podatkowych z tytułu nieopłaconych przez przedsiębiorców 
zaliczek o niskiej wartości (do l 000 zł) wyniesie około 117 mln zł w pierwszym roku 
funkcjonowania rozwiązania. Jednocześnie w kolejnym roku nastąpi wzrost wpływów 
o tą kwotę. W kolejnych latach wpływ regulacji na sektor finansów publicznych -
ubytki z tytułu nieopłaconych zaliczek w danym roku wyrównają się z wpływami za 
rok poprzedni. 

Łącznie projektowane rozwiązania wpłyną na zmniejszenie dochodów sektora 
finansów publicznych w pierwszym roku obowiązywania ustawy o około 394 mln zł, 
w tym budżetu państwa 198 mln zł, jednostki samorządu terytorialnego 196 mln zł. 

Rok o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kwota (mln zł) 

-394 -284 -292 -300 -308 -317 -327 -336 -347 -357 -368 

5) wyłączenie możliwości nieopodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 
w przypadku ich przeznaczenia na działalność rolniczą (uchylenie zwolnienia) 
Omawiane zwolnienie zostało wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw 
regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw z dniem l stycznia 
1994 r. 
Jakkolwiek wprowadzenie tego zwolnienia miało ówcześnie - w połowie lat 90-tych 
ubiegłego wieku - na celu przede wszystkim stymulowanie rozwoju działalności 

rolniczej, to jego konstrukcja zawiera w sobie de facto element skutkujący przede 
wszystkim brakiem opodatkowania prowadzonej pozarolniczej działalności 
gospodarczej, co nie zawsze musi być połączone z osiągnięciem wpływu na wskazany 
na wstępie pożądany przez ustawodawcę efekt preferencji podatkowej. Podstawą do 
wyliczenia skutków finansowych stanowiły dane dotyczące wysokości preferencji 
podatkowej wynikające z zeznań podatkowych podatników podatku dochodowego od 
osób prawnych (CIT -8/0) i ich wpływ na obniżenie podatku należnego. 

Rok o 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 

Kwota (mln zł) 80 83 86 89 92 96 100 104 108 112 115 

6) skutki dotyczące zastąpienia w bankach odpisu aktualizującego (z tytułu: utraty 
wartości kredytów (pożyczek), udzielonych gwarancji (poręczeń) spłat kredytów 
i pożyczek oraz nabytych wierzytelności banku hipotecznego) odpisami na straty 
kredytowe, które mogą wystąpić w pierwszych miesiącach obowiązywania regulacji 
zostaną zniwelowane przychodami z tytułu rozwiązywania lub zmniejszania odpisów 
na straty kredytowe. 

7) podniesienie kwoty wolnej od podatku 
Skutek został oszacowany na podstawie analizy danych wynikających z zeznań 
podatkowych za 2015 r. złożonych przez podatników podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Analiza ta wykazała, że: 
• 0,5 mln podatników osiągnęła dochód do opodatkowania, który przekroczył 

6,6 tys. zł ale nie przekroczył 8 tys. zł, 
• 3,6 mln podatników osiągnęła dochód do opodatkowania, który przekroczył 

8 tys. zł ale nie przekroczył 13 tys. zł. 



~ r------------.---r~~------~~--~~~--~--~----~----~~~~~------~--~-. 
Zmiana spowoduje obniżenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych zarówno budżetu państwa jak i jednostek sektora finansów publicznych, 
z tym że w większej wysokości obciąży budżet państwa z uwagi na fakt, że 
projektowane zmiany wpłyną na zwiększenie wysokości zwrotu nieodliczonej ulgi na 
dzieci, który obciąża jedynie budżet państwa. 

Rok 
Kwota 
(mln zł) 

O l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 

o -650 -670 -691 -712 -734 -757 -780 -803 -827 -852 

8) podniesienie o 100%, tj. do kwoty 85 528 zł limitu mającego zastosowanie do 50% 
kosztów uzyskania przychodów 

Skutek został oszacowany na podstawie analizy danych wynikających z zeznań 

podatkowych za 2015 r. złożonych przez podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych, uzyskujących przychody, do których miały zastosowanie 50% koszty 

uzyskania przychodów. Analiza ta wykazała, że w 2015 r. 21 tys. podatników uzyskało 
przychody ze stosunku pracy oraz przychody z praw autorskich i innych praw w kwocie 
przekraczającej 85 528 zł. Łączne przychody tej grupy podatników w 2015 r. wyniosły 
2,5 mld zł, a zastosowane koszty uzyskania przychodów: 0,9 mld zł. 

Rok 
Kwota 
(mln zł) 

O l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 

-61 -63 -65 -67 -69 -71 -73 -75 -77 -79 -81 

Z ~ozostałych rozwiązań przewidzianych w projekcie można wyodrębnić rozwiązania, 
w przypadku których można spodziewać się wzrostu dochodów sektora finansów 
publicznych z tytułu podatku dochodowego, lecz skutki finansowe tych rozwiązań są 
tru lne do oszacowania z uwagi na brak danych pozwalających na dokonanie ich oceny. 
Do nich zaliczyć należy np.: 
l) modyfikację przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek (kosztów 

finansowania dłużnego), 
2) wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników 

posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (np. galerie handlowe). 
Zmiana, co do zasady, neutralna podatkowo. Podatek może jednak wystąpić w 
przypadku podatników, którzy nie będą mogli dokonać jego odliczenia (np. podatnicy 
zwolnieni podmiotowo z opodatkowania), 

3) modyfikację przepisów dotyczących CFC, 
4) modyfikację przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych 

(PGK). 
W zakresie wpływu na dochody sektora finansów publicznych rozwiązań dotyczących 
po atników nieprowadzących działalności gospodarczej należy wskazać, iż rozwiązania te 
sta 1owią kontynuację już obowiązujących unormowań, polegających na zaniechaniu 
po ' oru podatku od świadczeń otrzymywanych przez niektórych podatników. W przypadku 
zwblnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów 
(p~chodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem 
lo lu mieszkaniowego skutki określone w OSR dla roku "O" wyniosły - 8,4 mln zł, w 
ty dochodów budżetu państwa - 4,2 mln zł, dochodów jednostek samorządu 
te orialnego- 4,2 mln zł dla roku "l" wyniosły - 8,1 mln zł, w tym dochodów budżetu 
pa11stwa - 4, l mln zł, dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 4,0 mln zł. Szacuje 
się! że wprowadzenie tych rozwiązań do ustawy spowoduje, uwzględniając wskaźniki 
olJeślone w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników 
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych 
prdjektowanych ustaw w zakresie wzrostu PKB w cenach bieżących (Tablica l. 
Po stawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2015-2020) Zlllniejszenie dochodów 
sd tora finansów publicznych od 9 mln zł dla roku" l" do kilkunastu milionów zł dla 



roku" l 0". 
W odniesieniu do pozostałych zmian dotyczących podatników nieprowadzących 

działalności gospodarczej w zakresie: 
l) ujednolicenia zasad zwolnienia z opodatkowania wygranych w grach hazardowych - nie 

jest możliwe oszacowanie skutków podatkowych tych regulacji. Zmiany mają bowiem 
na celu opodatkowanie wygranych w grach hazardowych w jednolity sposób, tj. w 
sytuacji przekroczenia kwoty jednorazowej wygranej wynoszącej 2 228 zł, wygrana 
będzie w całości opodatkowania zryczałtowanym l 0% podatkiem dochodowym. 
Obecnie wygrane uzyskane w kasynach gry są zwolnione z opodatkowania, stąd 
możliwy jest ewentualny wzrost dochodów z tytułu tego podatku. 

2) preferencji podatkowych dotyczących szeroko rozumianej ochrony zdrowia - nie jest 
możliwe oszacowanie skutków podatkowych tych regulacji. Niemniej jednak z uwagi 
na zakres tych regulacji możliwy jest nieznaczny ubytek dochodów sektora fmansów 
publicznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Projektowane rozwiązania nie wpłyną natomiast na poziom wydatków sektora finansów 
publicznych, w tym wydatków budżetu państwa oraz wydatków jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Skutki finansowe dotyczące kolejnych lat uwzględniają wytyczne dotyczące założeń 
makroekonomicznych 
(http:l/www.mfgov.pl/documents/764034/1002167/2016+10+wytyczne). 

Czas w latach od wejścia w życie o 2 3 5 10 Łącznie 

(0-10) zmian 

W ujęciu 
pieniężnym 

(w mln zł) 

W ujęciu 
niepieniężnym 

Niemierzalne 

duże 

przedsiębiorstwa -1 702 -1 868 -2 050 -2 245 -2610 -3574 -28750 

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 271 118 80 40 -2 4 392 

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe 
(dodaj/usuń) 

duże 

przedsiębiorstwa 

sektor mikro-, 
małych i 
średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe 
(dodaj/usuń) 

wzrost 
gospodarczy 

przedsiębiorcy 

288 954 983 l 013 l 076 l 250 

W bankach - zmniejszenie obciążeń związanych z prowadzeniem ksiąg 
~tkowych 

11 369 

Ograniczenie działań optymalizacyjnych, które z racji posiadanych środków 
stosują przede wszystkim duże podmioty gospodarcze, powinno wpłynąć 
pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności małych 1 średnich 
przedsiębiorstw i tym samym wzmocnienie ich pozycji na rynku. 
Ograniczenie obciążeń fmansowych i administracyjnych związanych 

z opłacaniem zaliczek o niskiej wartości. 
Brak konieczności zgłaszania KPiR do Urzędu Skarbowego. 

Poprawa jakości życia osób i rodzin, które korzystają z opieki paliatywnej, 
polegającej na fachowej pomocy przeszkolonych osób m.in. w zakresie 
łagodzenia bólu i innych objawów choroby, wsparcia psychologicznego 
i duchowego. 

Zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego umożliwią pełniejszą 
realizację prowadzonej przez państwo polityki gospodarczej. Dotyczy to 
w szczególności wszelkich działań mających na celu pobudzenie wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjności podmiotów prowadzących działalność 
gospodarc_~. 

Może zaistnieć potrzeba jednorazowej aktualizacji przez przedsiębiorców 



f 

,. 

Dodatkowe 
informacje, w 
tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do 
obliczeń założeń 

zmniejszenie 

Skutek finansowy dla poszczególnych grup podatników został oszacowany m.in. na 
po~stawie analizy danych podatkowych wynikających z zeznań za 2015 r. Kryterium 
po ziału na mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa stanowił przychód wykazywany w 
ze aniach podatkowych złożonych za 2015 r. Przyjęte założenia zostały omówione w 
cz ści 6. 
Prjęte do oszacowania założenia zostały omówione pod tabelą w części 6. 

D zmniejszenie 1 procedur 
1:8] skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

zwiększenie liczby dokumentów 
[8]zwiększenie liczby procedur 

D inne: 
D wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
D inne: 

tak 
nie 
nie dotyczy 

tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników 
posiadających. nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (np. galerie handlowe), oznaczać będzie 
konieczność dokonywania miesięcznych wpłat podatku z tego tytułu. Ponadto tacy podatnicy będą obowiązani 
do wykazania w zezn~1 ·u rocznym środków trwałych, których wartość stanowi podstawę opodatkowania, kwotę 
należnego i uiszczone o podatku oraz kwotę dokonanych odliczeń. 

Pozytywny wpływ na kres obciążeń regulacyjnych będzie miała zmiana polegająca na wyłączeniu stosowania 
przepisów o cenach ansferowych i o obowiązku dokumentowania tych cen w przypadku tych podmiotów, 
u których jedynym cz~rnnikiem kwalifikującym do uznania je za "podmioty powiązane" jest fakt, że udziały 
(akcje) w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Skutkiem tej zmiany 
będzie zmniejszenie liczby transakcji wymagających sporządzenie dokumentacji cen transferowych. 

W przypadku zmian dotyczących PGK nowelizacja pośrednio przewiduje skrócenie czasu na zarejestrowanie 
przez Naczelnika Urz~u skarbowego umowy o ut'..vorzeniu PGK (umowa taka będzie mogła być przedłożona do 
rejestracji na 45 dni~ ped rozpoczęciem roku PGK, a nie -jak dotychczas -na 3 miesiące przed tym dniem). 
Poprzez złagodzenie mogów stawianym spółkom tworzących PGK większa liczba podmiotów może spełniać 
te kryteria i korzystać preferencji, jakie daje ta forma (konsolidacja wyników spółek; niestosowanie przepisów 
o tzw. cienkiej kapitar,zacji). 

Projekt, w zakresie regulacji oddziałujących na podatników PIT, wprowadza likwidację obowiązków 
informacyjnych związanych z prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów oraz możliwość składania 
niektórych · i zawiadomień w formie elektronicznej, co wpłynie na zmniejszenie obowiązków 
dokumentacyjnych 

1 

podmiotów. 

Zniesienie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w wysokości niższej niż l 000 zł zmniejszy 
obciążenia 'no-fmansowe podatników PIT i CIT. 

W zakresie regulacji 'ących na podatników CIT projekt eliminuje obowiązek prowadzenia przez banki 
stosujące MSR rachunkowości, tj. dla celów rachunkowych i podatkowych, co wpłynie na 

obc>wt;azkow dokumentacyjnych tych podmiotów. 

demografia 
mienie państwowe 



Omówienie 
Pozostawienie w dyspozycji osób większej części dochodów z ich pracy i innych źródeł 
utrzymania wpłynie na poprawę ich sytuacji finansowej i powinno spowodować zmniejszenie 
liczby osób korzystających z pomocy społecznej. 

wpływu 

Trzy lata po wejściu w życie regulacji. Ewaluacja punktowa na wewnętrzne potrzeby Ministra Rozwoju 
Finansów. 

Mierniki: 

wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (w szczególności od dużych przedsiębiorstw) 
oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i ich relacja do PKB, 
analiza dynamiki podatkowych kosztów uzyskania przychodów. 

Dyrektywa RADY (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie 
praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 


