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Szanowni Państwo, 
 
Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie uległ szereg przepisów prawa podatkowego. W celu 
usystematyzowania dokonanych przez ustawodawcę zmian, przedstawiamy Państwu 
podsumowanie wybranych nowelizacji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych.  

 
 

1. PODWYŻSZENIE KWOTY WOLNEJ OD PODATKU PIT ORAZ ZWIĘKSZENIE 
KWOTY WOLNEJ DLA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  

 
 Z dniem 1 stycznia 2018 r. podwyższona została, dla najmniej zarabiających podatników, kwota 

wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 8000 zł.  

Zwiększono także kwotę wolną od podatku PIT dla świadczeń z ZFŚS (z 380 zł do 1000 zł) oraz kwotę 

wolną dla otrzymanych zapomóg w przypadku zdarzeń losowych (do 6000 zł, a w niektórych 

przypadkach całkowicie zlikwidowano limit zwolnienia). Zniesiono limit dla świadczeń wypłacanych na 

rzecz emerytów i rencistów z związku z łączącym ich uprzednio stosunkiem pracy, a także zwiększono 

kwotę wolną dla diet otrzymywanych przez osoby wykonujących czynności związane z pełnieniem 

obowiązków społecznych i obywatelskich (z 2290 zł do 3000 zł). Zwiększono limit zwolnienia dla 

wygranych w konkursach (z 760 zł do 2000 zł) 

2. ZMIANY W KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODÓW DLA TWÓRCÓW  

 

 Limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodów został podwyższony z obecnych 42.764 zł do 

85.528 zł (100%). Preferencja ta będzie dotyczy jednak wyłącznie ustawowo sprecyzowanych 

grup podatników.  

Zgodnie z nowymi przepisami koszty autorskie, mają zastosowanie do przychodów:  

1) z prowadzonej działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury 

krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości 

audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki 

ludowej oraz dziennikarstwa, 

2) z działalności badawczo-rozwojowej oraz działalności naukowo technicznej, 

3) z działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej                       

i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, 

instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, 

4) uzyskiwanych w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów 

obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów oraz działalności publicystycznej. 
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3. ZMIANY ZASAD WPŁACANIA ZALICZEK 

 

 Przedsiębiorcy nie muszą wpłacać fiskusowi zaliczek, jeżeli podatek należny od dochodu 

osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych w tym okresie nie 

będzie wyższy niż 1000 zł.  

Do końca 2017 r. zasadą był pobór zaliczek niezależnie od kwoty podatku. Od 2018 r. przedsiębiorca 

ma obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek dopiero po przekroczeniu 1000 zł podatku. Zmiana 

dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej, a także podatkiem liniowym.  

 

4. PRZYCHODY Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH 

 

 Od 1 stycznia 2018 r. przychody z tytułu realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych 

lub innych praw majątkowych, obejmowanych przez pracowników jako nieodpłatne świadczenie 

w ramach programów motywacyjnych, podlegają opodatkowaniu jak przychody ze stosunku 

pracy. 

Zgodnie z wprowadzoną nowa regulacją, przychody z realizacji papierów wartościowych lub                         

z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako 

świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, będą zaliczane do tego źródła przychodów,                     

w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane. 

 

5. NOWY LIMIT JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI 
 
 Z 3 500 zł do 10 000 zł podniesiono kwotę wydatków na nabycie środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, która pozwala na zaliczenie ich bezpośrednio do kosztów uzyskania 

przychodów.   

Podatnicy zakupujący środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartość początkowej niższej niż 

10 000 zł nie będą musieli dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych. Wydatki na ich nabycie stanowić 

będą mogły koszty uzyskania przychodów jednorazowo - w miesiącu oddania ich do używania. Z 3 500 zł 

do 10 000 zł podniesiony został także limit wydatków, który skutkuje ulepszeniem środka trwałego 

(Uwaga: dla środków trwałych przyjętych do używania przed dniem 1 stycznia 2018 r. stosuje się 

dotychczasowy limit 3 500 zł).  

 

6. MINIMALNY PODATEK OD BUDYNKÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH                      
I    BIUROWYCH 

 
 Podatnik będący właścicielem budynku handlowo-usługowego lub biurowego, którego wartość 

początkowa przekracza 10 mln zł, obowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości 

komercyjnych. 
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Ustawa wprowadza opodatkowanie z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski 

w postaci budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego jako: centrum handlowe, dom towarowy, 

samodzielny sklep i butik, pozostały handlowo-usługowy oraz budynku biurowego sklasyfikowanego 

jako budynek biurowy. Podatek wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawę 

opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego na pierwszy 

dzień każdego miesiąca (wynikającej z ewidencji), pomniejszonej o kwotę 10 mln zł. Na podatnikach 

ciąży obowiązek obliczania miesięcznych zaliczek na podatek i wpłacania ich na rachunek urzędu 

skarbowego. 

 

7. ZMIANY W PRZEPISACH O PRACACH BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 

 

 Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono kolejne uproszczenia i zachęty dla podatników prowadzących 

prace badawczo-rozwojowe.  

W ramach nowelizacji poszerzono pojęcie kosztów kwalifikowanych o wydatki ponoszone w ramach 

umów o dzieło i zlecenia, które generują u świadczącego dochód z działalności wykonywanej osobiście. 

Dodatkowo ustawodawca doprecyzował, że wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie pracowników 

oraz także osób współpracujących stanowią koszt kwalifikowany w części, w jakiej praca służy 

działalności badawczo-rozwojowej (utworzono także mechanizm alokacji takich kosztów przy 

uwzględnieniu wskaźnika czasowego). Obecnie nie budzi zatem wątpliwości, że 

pracownik/współpracownik może wykonywać także inną pracę niż służąca działalności badawczo-

rozwojowej.    

 

Począwszy od 2018 r. podatnicy, inni niż centra badawczo-rozwojowe, bez względu na ich wielkość                

i rodzaj kosztów kwalifikowanych, stosują wskaźnik premii badawczo rozwojowej w wysokości 100%. 

Maksymalna wysokość odliczeń z tytułu ulgi dla centrów badawczo-rozwojowych zwiększono z kolei do 

150% wysokości kosztów kwalifikowanych.  

 



 

 
www.uhy-pl.com 

LET US HELP YOU ACHIEVE 
FURTHER BUSINESS SUCCESS 
 
 
 
UHY ECA AUDYT SP. Z O.O. SP.K. 
ul. Moniuszki 50 
31-523 Kraków 

Tel. +48 12 417 78 00 
Email biuro@uhy-pl.com 
Web www.uhy-pl.com 

 
 
 
 

UHY ECA S.A. (the “Firm”) is a member of 
Urbach Hacker Young International 
Limited, a UK company, and forms part of 
the international UHY network of legally 
independent accounting and consulting 
firms. UHY is the brand name for the UHY 
international network. The services 
described herein are provided by the Firm 
and not by UHY or any other member firm 
of UHY. Neither UHY nor any member of 
UHY has any liability for services provided 
by other members.” 

© 2018 UHY ECA S.A. 

mailto:biuro@uhy-pl.com
http://www.uhy-pl.com/

