
 
 
 

 

 Zmiany w podatkach na rok 2019 

  
Poniżej  przedstawiamy Państwu najważniejsze zmiany jakie zachodzą w prawie podatkowym 

od 1 stycznia 2019 roku. 

 
 

Zagadnienie Istota zmian  

I. Zmiany w ustawie o PDOP 

1. Wprowadzenie 
stawki CIT 9% dla 
małych podatników 

 
Nowelizacja ustawy o CIT wprowadza nową, 9 - procentową stawkę 
podatku dochodowego dla tzw. „małych podatników”. 
 
Skorzystać z niej będą mogli także, co do zasady, podmioty 

rozpoczynające działalność gospodarczą. 

II. Zmiany wspólne w ustawie o PDOP i PDOF 

1. Ceny transferowe  

 
a) Nowa definicja podmiotów powiązanych, 
b) Nowe progi dla ustalenia obowiązku sporządzenia cen 

transferowych, 
c) Określenie „bezpiecznej ceny rynkowej” dla usług o niskiej 

wartości na poziomie narzutu nie większego niż 5% kosztów 
nabycia lub świadczenia usługi, 

d) Obowiązek posiadania analizy porównawczej do każdej 
dokumentowanej transakcji, 

e) Wprowadzenie rozszerzonego sprawozdania o cenach 
transferowych TP-R. 
 
Opis zmian w zakresie cen transferowych na 2019 r. zostanie 

opisany przez nas szerzej w kolejnym Tax Alercie. 

2. Rozliczenie 
samochodów 
osobowych 

 

 
a) Zwiększenie limitu odpisów amortyzacyjnych nabywanych 

samochodów osobowych, 
b) Wprowadzenie limitu zaliczenia do KUP opłat w zakresie leasingu 

operacyjnego, 
c) Ograniczenia w zakresie rozliczenia kosztów eksploatacyjnych 

związanych z samochodami osobowymi. 
 
Opis zmian w zakresie rozliczania samochodów osobowych na 2019 

r. zostanie opisany przez nas szerzej w kolejnym Tax Alercie. 

 
3. Rozliczanie strat 

podatkowych 
 

Podatnicy zyskują możliwość jednorazowego rozliczenia straty 
podatkowej do wysokości 5 000 000 złotych. Kwota ta nie podlega 50-
procentowemu ograniczeniu straty podatkowej. Skorzystanie z tej 
możliwości jest dobrowolne, a podatnik zachowuje 5-letni termin na 
rozliczenie straty. 
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4. Wprowadzenie ulgi 
IP Box 

Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) zostały 
objęte preferencyjną stawka CIT w wysokości 5%. Stawką tą objęte są 
dochody z praw wytworzonych przez podatnika jak również z praw 
nabytych, jeżeli zostaną przez podatnika rozwinięte lub ulepszone. 

5.  Exit tax 

Nowe przepisy wprowadzają opodatkowanie podatkiem dochodowym od 
niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia za 
granicę składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu.  
 
Zastosowanie będzie miała stawka 19% w przypadku podatników CIT 
(niezależnie od wartości rynkowej przenoszonych składników).  
 
W przypadku podatników PIT podatek będzie należny gdy wartość 
przenoszonych składników przekroczy 4 mln zł, a zastosowanie będzie 
mieć stawka 19% lub 3% w zależności sposobu ustalania od wartości 
przenoszonych składników. 

6. Kopia certyfikatu 
rezydencji 

Podatnicy wykonujący działalność obejmującą świadczenie usług 
doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług 
reklamowych, przetwarzania danych i in. (szczegółowy wykaz w art. 21 
ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP oraz art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o PDOF) 
będzie mógł potwierdzić rezydencję podatkową u podmiotów na rzecz 
których należność nie przekroczy kwoty 10.000 złotych w roku 
kalendarzowym za pomocą kopii certyfikatu rezydencji. 

7. Zmiana zasad 
poboru 
minimalnego 
podatku 
dochodowego dla 
podatników 
posiadających 
budynki 
komercyjne 
(0,035%) 

Główna zmiana polega na tym, że w świetle nowych przepisów 
opodatkowaniu tym podatkiem podlegać będą przychody ze wszystkich 
budynków będących środkami trwałymi. 
 
Dotychczas opodatkowaniu podlegały wyłącznie przychody z budynków 
handlowo-usługowych oraz budynków biurowych. 

III. Zmiany w ustawie o PDOF 

1. Nowy podatek – 
danina 
solidarnościowa  

Danina solidarnościowa wynosić będzie 4% podstawy jej obliczenia, a 
termin zapłaty będzie upływał 30 kwietnia, za rok poprzedni.  
 
Podstawę obliczenia daniny stanowić będzie nadwyżka ponad kwotę 1 
mln zł sumy dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, dochodów 
opodatkowanych podatkiem liniowym oraz dochodów z zagranicznej 
spółki kontrolowanej. 

2. Wyższa kwota 
wolna od podatku  

W 2019 roku rozliczymy podatek przy kwocie wolnej równiej 8.000 zł 
(6.600 zł w 2018 r.). 

3. Zaliczanie do 
kosztów 
wynagrodzeń 
małżonka i 
małoletnich dzieci 
podatnika 

Kosztem uzyskania przychodu będzie wynagrodzenie małżonka 
podatnika i jego małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia 
działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków 
i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne np. z tytułu umowy o 
pracę, umowy zlecenia czy o dzieło, oraz z tytułu odbywania praktyk 
absolwenckich. 



 
IV. Zmiany w ustawie o VAT 

 

1. Opodatkowanie 
bonów (voucherów) 

VAT od bonów jednego przeznaczenia (gdy już w momencie emisji znane 
jest miejsce opodatkowania i stawka VAT dla towarów i usług 
wydawanych za bon) będzie rozliczany przy każdym transferze bonu.  
 
Bony różnego przeznaczenia będą opodatkowane dopiero w momencie 
wymiany na towar lub usługę. 
 
 
Opis zmian w tym zakresie zostanie opisany przez nas szerzej w 
kolejnym Tax Alercie. 
 

 
IV. Zmiany w ustawie o PCC 

 

1. Obniżenie stawki 
PCC dla pożyczek 

Te pożyczki, które dotąd podlegały PCC wg stawki 2% będą 
opodatkowane wg stawki 0,5% 

 
Mamy nadzieję, że powyższe informacje okazały się Państwu pomocne. 
 
Na Państwa życzenie chętnie udzielimy wszelkich szczegółowych wyjaśnień w powyższym zakresie. 
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