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• Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości a przychody 

• Ulga mieszkaniowa po nowemu

• Rozliczenie PIT przez KAS – nowe zasady

• Koszty samochodów osobowych – najważniejsze zmiany

• Wynagrodzenia małżonków w kosztach 

• Ulepszenie środka trwałego sprzed 2018 r. - czy w końcu zostały poprawione 
przepisy? 

• Kopia certyfikatu rezydencji

• Nowe zasady rozliczania podatku u źródła

• Dopłaty i zatrzymany zysk a premia podatkowa

• Opodatkowanie kryptowalut – najważniejsze zasady



Opodatkowanie zbycia odziedziczonych nieruchomości

W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub 

praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa 

w tym przepisie (5 lat od końca roku nabycia), liczy się od końca roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości 

lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.



Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku zalicza się 

również udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez 

spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w takiej części, 

w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej 

wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika. Przez ciężary 

spadkowe, o których mowa w zdaniu drugim, rozumie się spłacone przez podatnika 

długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i 

polecenia, również w przypadku, gdy podatnik spłacił długi spadkowe, zaspokoił 

roszczenia o zachowek lub wykonał zapisy zwykłe i polecenia po dokonaniu 

odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c.



Warunki zwolnienia przychodu ze sprzedaży nieruchomości
Wydłużenie okresu na wydatkowanie środków ze sprzedaży na cele mieszkaniowe z dwóch do trzech 
lat.

Doprecyzowanie:

Wydatki, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. a-c, uznaje się za wydatki poniesione na cele 
mieszkaniowe, jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, nastąpiło nabycie 
własności rzeczy lub praw wymienionych w ust. 25 pkt 1 lit. a-c, w związku z którymi podatnik ponosił 
wydatki na nabycie.

Doprecyzowanie:

Przez własne budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się 
również niestanowiące własności lub współwłasności podatnika budynek, lokal lub pomieszczenie, jeżeli 
w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, podatnik nabędzie ich własność lub współwłasność albo 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni 
mieszkaniowej lub udział w takich prawach, jeżeli uprzednio prawo takie mu nie przysługiwało. 



Doprecyzowanie na niekorzyść podatników:

Przez własne budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. 
d i e, rozumie się również niestanowiące własności lub współwłasności podatnika 
budynek, lokal lub pomieszczenie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, 
podatnik nabędzie ich własność lub współwłasność albo spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub 
udział w takich prawach, jeżeli uprzednio prawo takie mu nie przysługiwało. 



➢Skrócony termin do złożenia PIT-11 i PIT-8C

➢e-PIT, 

➢Automatyczne rozliczenie roczne – jakie skutki, jak uniknąć? 

➢„Kontynuacja” rozliczenia z poprzedniego roku 

➢Korekta e-PIT

➢Domniemanie złożenia zeznania 15 lutego 



150tys. 
Koszty w ramach amortyzacji i zbycia

150tys. 

Koszty używania w ramach 
leasingu/najmu/innej

150tys. 

Koszty ubezpieczenia AC (liczone od 
wartości)

75%
Koszty eksploatacji samochodu



Samochód osoby fizycznej niewprowadzony do przedsiębiorstwa – zasady 

rozliczania kosztów (koniec ewidencji przebiegu)  

Osoba fizyczna - przedsiębiorca, który kupi samochód „prywatnie” i nie 

wprowadzi go do ewidencji środków trwałych może rozliczać w kosztach 20% 

kosztów eksploatacji i składki na ubezpieczenie 

BEZ PROWADZENIA EWIDENCJI PRZEBIEGU 



Wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci w kosztach?

• Nie stanowi kosztu wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich 

dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą 

prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki; kosztem 

uzyskania przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i 

małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie 

spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci 

wspólników tej spółki, należne z tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 

2, 8 i 9 lub z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w 

ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1244), z zastrzeżeniem pkt 55 i art. 22 ust. 6ba



Środki trwałe od 2018 roku

• Zmiana załącznika – dostosowanie do KŚT 2016
• Podwyższenie progu wartości z 3.500 do 10.000 zł
• Specyficzny problem z ulepszeniami



Art. 11. (z ustawy zmieniającej) 
Przepisy art. 22d ust. 1, art. 22e ust. 1 i 2, art. 22f ust. 3, art. 22g ust. 17 i art. 
22k ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
oraz art. 16d ust. 1, art. 16e ust. 1 i 2, art. 16f ust. 3, art. 16g ust. 13 i art. 16k 
ust. 9 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
stosuje się do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 
2017 r.

Czyli nowe wartości obowiązują wobec WNiP i środków trwałych przyjętych do 
używania od 1 stycznia 2018 r. – moment nabycia czy wytworzenia nie ma 
znaczenia!

https://sip.lex.pl//document/16794311?unitId=art(22(d))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16794311?unitId=art(22(e))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16794311?unitId=art(22(e))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16794311?unitId=art(22(f))ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16794311?unitId=art(22(g))ust(17)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16794311?unitId=art(22(k))ust(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16794608?unitId=art(16(d))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16794608?unitId=art(16(e))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16794608?unitId=art(16(e))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16794608?unitId=art(16(f))ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16794608?unitId=art(16(g))ust(13)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16794608?unitId=art(16(k))ust(9)&cm=DOCUMENT


Kopia certyfikatu rezydencji w systemie podatku 
u źródła

W przypadku przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT /art. 

29 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT, miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych 

może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli kwota wypłacanych na 

rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku 

kalendarzowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji 

nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

świadczenia: doradcze, księgowe, badania rynku, prawne,  
reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, 

rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu, gwarancje i 
poręczenia oraz świadczenia o podobnym charakterze



Należyta staranność przy weryfikacji statusu kontrahenta jako element niezbędny 
dla zastosowania zwolnienia lub stawi obniżonej z UPO lub zwolnienia z ustawy 
podatkowej.

Wypłaty powyżej 2.000.000 a podatek u źródła – odsunięcie w czasie dodatkowych 
wymogów. 



Art. 15cb. 1. W spółce za koszt uzyskania przychodów uznaje się również kwotę 
odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej 
w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt 
procentowy oraz kwoty:

1) dopłaty wniesionej do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach lub

2) zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

2. Koszt, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia 
kapitału rezerwowego lub zapasowego oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie 
następujących latach podatkowych.

3. Łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w roku podatkowym z tytułów 
wymienionych w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dopłat i zysków przeznaczonych na pokrycie straty 
bilansowej.

5. Przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli zwrot dopłaty lub podział i wypłata zysku nastąpi nie 
wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym ta dopłata 
została wniesiona do spółki albo została podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce.



6. Za rok podatkowy, w którym dopłata została wniesiona do spółki, uznaje się rok, w 
którym dopłata wpłynęła na rachunek płatniczy spółki.

7. Jeżeli dopłata, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócona przed upływem terminu 
wskazanego w ust. 5, w roku podatkowym, w którym dokonano zwrotu, przychodem 
jest wartość odpowiadająca odliczonym, zgodnie z ust. 1, kosztom uzyskania 
przychodów.

8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do przychodów spółki proporcjonalnie 
odpowiadających tej części kosztów uzyskania przychodów, która odpowiada 
zwróconej kwocie dopłaty – w przypadku zwrotu części dopłaty, o której mowa w ust. 
1.

9. W przypadku gdy spółka, o której mowa w ust. 1, zostanie przejęta w wyniku łączenia 
albo podziału albo przekształcona w spółkę niebędącą osobą prawną przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 5, na dzień poprzedzający dzień przejęcia albo 
przekształcenia ustala się przychód w wysokości odpowiadającej odliczonym, zgodnie 
z ust. 1, kosztom uzyskania przychodów.”



Szczególne zasady opodatkowania obrotu walutami 
wirtualnymi

Waluta wirtualna – waluta wirtualna w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzm.

Przychód z wymiany z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę 

lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych 

zobowiązań walutą wirtualną – przychód z zysków kapitałowych 

Dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączy się z innymi dochodami 

(przychodami) podatnika.



Waluta wirtualna – wg definicji art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

To cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

a. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub 
inne organy administracji publicznej,

b. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację 
międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji 
lub z nią współpracujące,

c. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 
płatniczych,

d. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi,

e. wekslem lub czekiem

- oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane 
jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione 
albo może być przedmiotem handlu elektronicznego;

https://sip.lex.pl/#/document/17220859?cm=DOCUMENT


Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej 
stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty 
wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym 
udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 
2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu.

Koszty uzyskania przychodów, o których mowa powyżej są potrącane w tym roku 
podatkowym, w którym zostały poniesione. 

Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów, o których mowa powyżej nad 
przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku 
podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia 
waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym.



Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek 
dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku 
podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego 
zbycia walut wirtualnych a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 
podstawie art. 22 ust. 14-16.



W zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, podatnik wykazuje koszty 
uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14-16, także wtedy, gdy w 
roku podatkowym nie uzyskał przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.



Kancelaria Doradcy Podatkowego 

Radosława Kowalskiego 

e – mail: kancelaria@rstk.pl

www.rstk.pl

www.podatkowcy.pl


