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Zagraniczna jednostka kontrolowana 

Podstawowe pojęcia

 Kategoria „zagraniczna spółka kontrolowana” zastąpiona 

pojęciem „zagraniczna jednostka kontrolowana” – art. 30f updof

 Jeżeli nie można ustalić czy trust, fundacja, czy stosunek 

prawny powierniczy jest zagraniczną jednostką to domniemywa 

się, że nią jest, jeżeli rezydent ją utworzył i przekazał jej swój 

majątek 



Zagraniczna jednostka kontrolowana 

Podstawa opodatkowania

Kwota za okres, w  którym podatnik kontroluje zagraniczną 

jednostkę

Podatek do zapłaty obniża się o podatek z tytułu CFC zapłacony w 

innych krajach.

Klauzula: dla ustalenia statusu zagranicznej jednostki lub 

spełnienia warunku kontroli nad zagraniczną jednostką nie 

uwzględnia się relacji pomiędzy podmiotami, które nie są 

ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn 

ekonomicznych, w tym mających na celu manipulowanie strukturą 

właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich



Zagraniczna jednostka kontrolowana 

Sprawowanie faktycznej kontroli:

1. Możliwość wywierania dominującego wpływu na 

funkcjonowanie,

2. Wpływ na podejmowanie decyzji na najwyższym szczeblu

3. Możliwość kierowania lub wpływania na codzienne działanie 

jednostki



Nowa ulga tzw. termodernizacyjna

wprowadzona ustawą z dn. 09.11.2018 r. (Dz.U.2018.2246)

dodano art. 26h 

• Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć 

od podstawy obliczenia podatku, (…) wydatki poniesione w 

roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, 

związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

w tym budynku, określone w odrębnym rozporządzeniu, które 

zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca 

roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

(odliczenie od dochodu - również w podatku liniowym – 3

lata na realizację przedsięwzięcia – dotyczy budynków

mieszkalnych jednorodzinnych)



Nowa ulga tzw. termodernizacyjna

wprowadzona ustawą z dn. 09.11.2018 r. (Dz.U.2018.2246)

W związku z ww. zmianą wprowadzono m.in. pkt 18b do art. 5a 

ustawy o PDOF pojęcie budynku jednorodzinnego z delegacją 

do przepisów ustawy prawo budowlane (art. 3 pkt 2a) ww. 

ustawy

budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć 

budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 

całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 

dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 

lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 

30% powierzchni całkowitej budynku;



Nowa ulga tzw. termodernizacyjna

wprowadzona ustawą z dn. 09.11.2018 r. (Dz.U.2018.2246)

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w 

odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których 

podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

• Ulga limitowana  - limit dotyczy wszystkich budynków, 

gdzie podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem!



Nowa ulga tzw. termodernizacyjna

wprowadzona ustawą z dn. 09.11.2018 r. (Dz.U.2018.2246)

• Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur 

wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług 

niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.



Nowa ulga tzw. termodernizacyjna

wprowadzona ustawą z dn. 09.11.2018 r. (Dz.U.2018.2246)

• Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od 

towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z 

podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został 

odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

• Do uwzględnienia wartość brutto, chyba że VAT został 

odliczony na podstawie ustawy o VAT – wtedy wartość 

netto.



Nowa ulga tzw. termodernizacyjna

wprowadzona ustawą z dn. 09.11.2018 r. (Dz.U.2018.2246)

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

• sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

• zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od 

przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z 

korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji 

podatkowej.

• Tradycyjnie nie podlegają odliczeniu wydatki

zrefundowane lub odliczone już w ramach innych ulg lub

kosztów



Nowa ulga tzw. termodernizacyjna

wprowadzona ustawą z dn. 09.11.2018 r. (Dz.U.2018.2246)

• Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w 

którym poniesiono wydatki.

• Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie 

podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej 

jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w 

którym poniesiono pierwszy wydatek.

• Ulga odliczana za rok w którym ją poniesiono, a w razie 

braku dochodu  jeszcze przez 6 lat



Nowa ulga tzw. termodernizacyjna

wprowadzona ustawą z dn. 09.11.2018 r. (Dz.U.2018.2246)

• Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał 

zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć 

odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok 

podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

• Ewentualne refundacje dolicza się w zeznaniu za rok, w 

którym zostały otrzymane 



Nowa ulga tzw. termodernizacyjna

Ustawa zawiera również delegację do wydania

rozporządzenia :

„Określenie wykazu rodzajów materiałów budowlanych,

urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć

termomodernizacyjnych.”

(Dz.U.2018.2489)

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?


Uproszczenia dla rolników

• USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 

rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2242)

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) 

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20:

a) w ust. 1c:

– uchyla się pkt 1,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich 

sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie 

umów o pracę, umów zlecenia, 



Uproszczenia dla rolników

umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z 

wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych 

zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, 

przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży 

podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszy;”,

– uchyla się pkt 3,

b) uchyla się ust. 1ea;

2) w art. 21 w ust. 1 pkt 71a otrzymuje brzmienie:

„71a) przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c, do kwoty 40 

000 zł rocznie;”.



Uproszczenia dla rolników

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach

rolników (Dz.U. poz. 2073)

Wprowadzenie możliwości zbycia udziałów w spółdzielni

rolników w określonych przypadkach:

- członek spółdzielni rolników oraz osoba, którą zmarły członek

wskazał jako osobę, której spółdzielnia rolników jest

obowiązana zwrócić udziały po jego śmierci, może zbyć

swoje udziały innemu członkowi tej spółdzielni,

- członek spółdzielni rolników, który wystąpił ze spółdzielni za

wypowiedzeniem lub został wykreślony z powodu

zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego, może w

terminie sześciu miesięcy od dnia ustania członkostwa

przenieść swoje udziały na osobę, która przejęła i prowadzi

jego gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, o

ile została ona członkiem tej spółdzielni albo złożyła

deklarację przystąpienia do tej spółdzielni.



Strata

Możliwość obniżenia jednorazowo dochodu z danego źródła w

jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat

podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł.



art. 23 ust. 1 pkt 10 updof

Kosztem uzyskania przychodów jest wynagrodzenie małżonka 

podatnika i jego małoletnich dzieci (w przypadku spółek –wspólników 

spółki) należne z tytułu:

• stosunku pracy i praw pokrewnych 

• określonych w art. 13 pkt. 2, 8 i 9 updof

• odbywania praktyk absolwenckich

Pozostałe zmiany dotyczące kosztów 

uzyskania przychodów



Pozostałe zmiany dotyczące kosztów 

uzyskania przychodów

Kosztem uzyskania przychodów są składki na:

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

art. 22 ust. 6bb i 23 ust. 3b updof

Kosztem nie będą składki na ten Fundusz od nagród i premii 

wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu  po 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

art. 23 ust. 1 pkt 37 updof



art. 23 ust. 1 pkt 55 updof

Nie stanową kosztu uzyskania przychodów niewypłacone, 

niedokonane lub niepostawione do dyspozycji świadczenia pieniężne z 

tytułu odbywania stażu uczniowskiego

Pozostałe zmiany dotyczące kosztów 

uzyskania przychodów



art. 6 ust. 2

- Zlikwidowanie terminu 30 kwietnia na wyrażenie woli w zakresie 

wspólnego opodatkowania dochodów małżonków

- Przepisy mają zastosowanie do zeznań składanych w 2019 r. za 

2018 r.

- Objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania ww. 

przepisów z dnia dostępne na stronie www.podatki.gov.pl

Zmiany we wspólnym opodatkowaniu 

małżonków



Obowiązki informacyjne

Możliwość zgłaszania opodatkowania najmu majątku 

małżeńskiego przez jednego tylko małżonka (zmiana brzmienia 

art. 8 ust. 3 ustawy o PDOF)

zmiany wprowadzone przez Dz.U.2018.2244 z dnia 9 

listopada 2018 r. 

Do art. 8 ustawy o PDOF dodano ust. 8 – dotyczący 

możliwości składania oświadczenia  o wyborze opodatkowania 

przez jednego małżonka przedmiotu najmu (i umów 

pokrewnych) poprzez złożenie oświadczenia podpisanego 

również przez jednego małżonka, ale w imieniu obojga (pod 

odpowiedzialnością karną)



Obowiązki informacyjne

Zmiana terminu zgłaszania wyboru podatku liniowego

(zmiana brzmienia art. 9a ust. 2  PDOF, dodane ust. 2a – 2c)

zmiany wprowadzone przez Dz.U.2018.2244 z dnia 9 

listopada 2018 r. 

Obecnie  wyboru opodatkowania w formie podatku liniowego  

(złożenia oświadczenia o wyborze) można na dany rok 

dokonać do 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

osiągnięto przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej 

lub działów specjalnych produkcji rolnej, a jeżeli pierwszy taki 

przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego –

oświadczenie można złożyć do końca roku. 



Obowiązki informacyjne

Zmiana terminu zgłaszania wyboru podatku liniowego

(zmiana brzmienia art. 9a ust. 2  PDOF, dodane ust. 2a – 2c)

zmiany wprowadzone przez Dz.U.2018.2244 z dnia 9 

listopada 2018 r. 

W tym samych terminach można złożyć oświadczenie o 

rezygnacji z podatku liniowego i złożyć oświadczenie o 

wyborze ryczałtu ewidencjonowanego lub pisemny wniosek o 

zastosowaniu karty podatkowej. (bez zmian do 20 stycznia)



Obowiązki informacyjne

Zmiana terminu zgłaszania wyboru podatku liniowego

(zmiana brzmienia art. 9a ust. 7 i 8)

zmiany wprowadzone przez Dz.U.2018.2244 z dnia 9 

listopada 2018 r. 

Analogiczne zasady dotyczą podatników uzyskujących 

przychody z działów specjalnych produkcji rolnej ( tj. złożenia 

oświadczenia o wyborze) można na dany rok dokonać do 20 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto 

przychód  z działów specjalnych produkcji rolnej, a jeżeli 

pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku 

podatkowego – oświadczenie można złożyć do końca roku.

Jeżeli podatnik nie zgłosi zmian, jego oświadczenia uznaje 

się za wiążące również w latach kolejnych



Obowiązki informacyjne

Zmiana zasad zgłaszania w przypadku pobrania wpłat na 

poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w 

następnych okresach sprawozdawczych, podlegających 

zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług

(zmiana brzmienia art. 14 ust. 1j

zmiany wprowadzone przez Dz.U.2018.2244 z dnia 9 

listopada 2018 r. 

Obecnie za datę powstania przychodu podatnik może uznać 

dzień pobrania wpłaty – jest zobowiązany stosować tę metodę 

cały rok podatkowy i zawiadomić o tym w zeznaniu 

podatkowym. (PIT-36, PIT-36L, PIT-28) poprzednio do 20 

stycznia dla kontynuujących lub 20 następnego miesiąca (dla 

rozpoczynających działalność)



Obowiązki informacyjne

Zmiana ww. zasad zgłaszania dla wspólników spółek 

osobowych 

(dodany art. 14 ust. 1j oraz 1ja) PDOF oraz 

dodany art. 21 ust. 3 e ZPDONPOPOF) 

W przypadku wspólników spółek osobowych ww. obowiązek 

dotyczy wszystkich wspólników (dotyczy także 

przedsiębiorstwa w spadku)



Obowiązki informacyjne

Zmiana terminu zgłaszania prowadzenia ksiąg rachunkowych 

(zmiana brzemienia art. 24a ust 5 PDOF)

Podatnik obecnie zgłasza prowadzenie ww. ksiąg na zeznaniu 

po zakończeniu roku w którym były prowadzone (PIT-36 , PIT-

36L), poprzednio takie zgłoszenie musiało być złożone 

naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku 

podatkowego.



Obowiązki informacyjne

Zmiana terminu zgłaszania prowadzenia ksiąg rachunkowych 

(zmiana brzemienia art. 44a ust 3i PDOF)

Podobnie zmieniono zasady dotyczące wpłacania zaliczek 

kwartalnych.

Podatnik obecnie zgłasza ten fakt na zeznaniu po zakończeniu 

roku. (PIT-36 , PIT-36L), poprzednio takie zgłoszenie musiało 

być złożone naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 lutego.



Obowiązki informacyjne 

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu (1)

Zmiany wprowadzone przez Dz.U.2018.2244 z dnia 9 listopada 

2018 r. z.U.2018.2244 z dnia 9 listopada 2018 r. 

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od 

najmu i umów o podobnym charakterze – zmiana art. 9 ust 1. i 

dodano 1a – 1c (ZPDONPOPOF) 

Zmieniono termin na złożenie oświadczenia o wyborze ryczałtu 

do 20 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwszego 

przychodu z tego tytułu lub do końca roku podatkowego dla 

pierwszego przychodu osiągniętego w grudniu.



Obowiązki informacyjne

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu (2)

Dz.U.2018.2244 z dnia 9 listopada 2018 r. 

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu

• Przeredagowano art. 9 ustawy, dodano ust. 1a -1c zmieniając i 

eksponując kwestie:

• Zmiana terminu na wybór ryczałtu ewidencjonowanego z 20 

stycznia na  20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku 

podatkowym – tj. uzależnienie możliwości wyboru od daty 

osiągniecia pierwszego przychodu. (art. 9 ust.1)



Obowiązki informacyjne

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu (3)

Dz.U.2018.2244 z dnia 9 listopada 2018 r. 

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu

• Wskazanie terminu możliwości rezygnacji z ryczałtu, a także 

wyboru podatku liniowego lub karty podatkowej (art. 9 ust. 1a)

• Wskazanie, iż wybór formy opodatkowania, dotyczy również lat 

następnych (art. 9 ust. 1b)

• Informacja, iż  podatnik ww. oświadczenia na podstawie 

przepisów ustawy o CEIDG. (art. 9 ust 1.c)



Obowiązki informacyjne

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu (4)

Zmiany wprowadzone przez Dz.U.2018.2159 z dnia 23 

października 2018 r.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od 

najmu i umów o podobnym charakterze – zmiana art. 9 ust. 4 

(ZPDONPOPOF) 

Nowość!

Obecnie za równoznaczne z dokonaniem wyboru 

opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się 

pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki 

przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego -

złożenie zeznania, PIT-28/PIT-28S



Obowiązki informacyjne

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu (5)

Zmiany wprowadzone przez Dz.U.2018.2244 z dnia 9 listopada 

2018 r. 

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od 

najmu i umów o podobnym charakterze – zmiana art. 12 ust. 7 

i 8 (ZPDONPOPOF) 

Dotyczy to małżonków, między którymi istnieje wspólność 

majątkowa, osiągających przychody,  z najmu i umów o 

podobnym charakterze, (chyba że złożą pisemne oświadczenie 

o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich).



Obowiązki informacyjne

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu (6)

Zmiany wprowadzone przez Dz.U.2018.2244 z dnia 9 listopada 

2018 r. 

Ww. oświadczenie, obecnie składa się właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym otrzymany został 

pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do 

końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód 

osiągnięty został w grudniu roku podatkowego (wcześniej do 

20 stycznia – kontynuujący, a w przypadku rozpoczęcia 

osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie 

pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych)



Obowiązki informacyjne

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu (7)

Zmiany wprowadzone przez Dz.U.2018.2244 z dnia 9 listopada 

2018 r. 

Zmiana treści art. 21 ust 1c 

O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu podatnicy 

informują w zeznaniu,(PIT-28/PIT-28S), składanym za rok 

podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób opłacania 

ryczałtu.

Wcześniej taką informację podatnik zobowiązany był złożyć do 

20 stycznia roku podatkowego.



Obowiązki informacyjne

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu (7)

Zmiany wprowadzone przez Dz.U.2018.2244 z dnia 9 listopada 

2018 r. 

Zmiana treści art. 21 ust 1f – dotyczy informowania o 

zawieszeniu działalności gospodarczej przez wspólników 

spółki jawnej

O ww. podatnicy również informują w zeznaniu, (PIT-28/PIT-

28S), składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta 

była zawieszona.

Wcześniej taką informację podatnik zobowiązany był złożyć nie 

później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o 

wpis informacji o zawieszeniu



Obowiązki informacyjne

Podsumowanie

Większość zmian w obowiązkach informacyjnych polega na 

rezygnacji przez ustawodawcę z obowiązku 

powiadamiania o wyborze w sztywnie narzuconych 

terminach (20 stycznia, 20 lutego etc.) na rzecz informacji 

zawieranych post factum w zeznaniach podatkowych PIT-

28, PIT-36, PPIT-36L. W przypadku najmu itp. dodatkowo 

uznano, że wyboru można dokonać poprzez zapłatę 

określonego zadeklarowanego rodzaju podatku.



Art. 21 ust. 1 pkt 29b

Zwolniono z opodatkowania odszkodowania za szkody w środku 

trwałym, z wyłączeniem samochodu osobowego, w części 

wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio 

po nim następującym na remont tego środka trwałego albo na 

zakup lub na wytworzenie we własnym zakresie środka 

trwałego 



Art. 21 ust. 1 pkt 39c

Zwolniono z opodatkowania stypendia na prowadzenie badań 

naukowych lub prac rozwojowych w pomocniczej jednostce 

naukowej Akademii przez naukowca z zagranicznej uczelni 

lub instytucji naukowej 



Art. 21 ust. 1 pkt 47f, 47g

Zwolniono z opodatkowania kwoty dopłat rocznych i wpłat 

powitalnych do pracowniczych planów kapitałowych 

przyznawane na zasadach określonych w ustawie o 

pracowniczych planach kapitałowych

Zwolniono z opodatkowania kwoty otrzymane tytułem zwrotu na 

zasadach określonych w art. 85 ust. 4 i art. 86 ust. 2 ustawy o 

pracowniczych planach kapitałowych



Art. 21 ust. 1 pkt 58c, 58d

Zwolniono z opodatkowania dochody z tytułu uczestnictwa w 

pracowniczym planie kapitałowym w związku z określonymi 

zdarzeniami

Zwolniono z opodatkowania wypłaty z rachunku terminowej 

lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej, o 

których mowa w art. 80 ust. 2 i art. 102  ust. 3 ustawy o 

pracowniczych planach kapitałowych



Art. 21 ust. 1 pkt 129a

Zwolniono z opodatkowania świadczenia, w szczególności 

dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze 

środków NFOŚIGW lub wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie 

dokumentacji oraz realizacje przedsięwzięcia:

a) W budynku mieszkalnym jednorodzinnym, lub

b) W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, 

który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania 

pod warunkiem, że zgodnie z przepisami ustawy –Prawo 

budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego

- w ramach programów mających na celu poprawę efektywności 

energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych 

zanieczyszczeń do atmosfery.



Art. 21 ust. 1 pkt 130c

Zwolniono z opodatkowania odsetki i dyskonta uzyskane przez 

nierezydentów z obligacji emitowanych i dopuszczonych do 

obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do 

alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o terminie 

wykupu nie krótszym niż 1 rok.



Art. 21 ust. 1 pkt 145

Zwolniono z opodatkowania kwoty dopłat udzielonych na 

podstawie umowy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków 

mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania



Art. 21 ust. 1 pkt 146

Zwolniono z opodatkowania określone rodzaje dochodów z tytułu 

nieodpłatnych świadczeń uzyskiwanych w związku z realizacją 

umów offsetowych



Art. 52h – zwolnienie rekompensat

Zwolniono kwoty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu 

utraty prawa do bezpłatnego węgla



Ryczałt ewidencjonowany

Wprowadzenie ułatwień dotyczących:

- opłacania ryczałtu kwartalnego (art. 21 ust. 1b),

- złożenia zeznania podatkowego (art. 21c),

- aktualizacji numeru rachunku bankowego (art. 21 ust. 2b)

oraz umożliwienie korzystania z ulgi termomodernizacyjnej (art.

11 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 3).



Ryczałt ewidencjonowany

Zmiana terminów dotyczących:

- wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego

(art. 9 ust. 1 i 1a),

- wyboru opłacania ryczałtu kwartalnego (art. 21 ust 1c),

- zgłoszenia zawieszenia w roku podatkowym wykonywania

działalności gospodarczej (art. 21 ust. 1f),

- wyboru ustalania daty powstania przychodu wpłat na poczet

dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w

następnych okresach sprawozdawczych, podlegających

zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej (art. 21

ust. 3e),

- złożenia zeznania podatkowego (art. 21 ust. 2 pkt 2).



Ryczałt ewidencjonowany, 

karta podatkowa

Zlikwidowanie obowiązków dotyczących:

- prowadzenia ewidencji wyposażenia (zmiana art. 15 ust.1),

- prowadzenia karty przychodów dotyczące wypłat

pracownikom należności ze stosunku pracy (uchylenie art. 52

ust. 1),

- sporządzania spisów z natury na dzień zaprowadzenia

ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego

(uchylenie art. 20 ust. 1-5),

- prowadzenia ewidencji zatrudnienia przez podatników

opodatkowanych w formie karty podatkowej (uchylenie art. 35

ust. 1).



Ryczałt ewidencjonowany -

najem

Zmiany dotyczące:

- wyboru formy opodatkowania przychodów z najmu (art. 9

ust.4),

- złożenia oświadczenia o opodatkowaniu całego przychodu

przez jednego z małżonków (art. 12 ust. 7, ust. 8a i ust. 8c),

- zlikwidowania obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów

(art. 15 ust. 3).


