Załącznik 1b

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH W 2019 ROKU

I . Zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych CIT od 1 stycznia
2019 roku.
1 . Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat
leasingowych , czynszu najmu jeżeli przedmiotem umowy są samochody osobowe.
2. Podwyższenie limitu wartości początkowej samochodu osobowego , od której dokonywane są
odpisy amortyzacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodu.
3. Ograniczenie prawa zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych
związanych z użytkowaniem samochodów osobowych zaliczanych do środków trwałych podatnika
lub wykorzystywanych na podstawie umowy najmu , leasingu , w przypadku nie prowadzenia
ewidencji przebiegu pojazdu.
4.Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych i prowadzenia dokumentacji w zakresie cen
transferowych, w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi.
5. Rozliczanie strat podatkowych na gruncie znowelizowanych przepisów ustawy o CIT od 1 stycznia
2019r.
6. Z wolnienie od podatku odszkodowań , w przypadku wystąpienia szkody w środku trwałym.
7. Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy przedmiotem aportu są
pożyczki lub inne wierzytelności.
8. Zmiana kwoty limitu dotyczącego zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz
organizacji , do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa .
9. Zmiany w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów , w przypadku nabywania
wierzytelności.

II. Rozliczenia transakcji z podmiotami zagranicznymi.
1.Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji , w ustawowo określonych
przypadkach.
2. Zmiany w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności
wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłaconych dywidend i innych przychodów z
udziału w zyskach osób prawnych.
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III. Pozostałe zmiany wprowadzone w ciągu 2018r i od 1 stycznia 2019r.
1 . Opodatkowanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej od
1 stycznia 2019r. na gruncie noweli przepisów ustawy o CIT.
2.Zniesienie obowiązku składania niektórych zawiadomień np. o wyborze wpłacania zaliczek
kwartalnych lub uproszczonych.
3. Wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów części kapitału
zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
4. Zmiany od 19 lipca 2018r i od 1 stycznia 2019r. dotyczące minimalnego podatku dochodowego w
odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.
5. Zmiany przepisów od 30 czerwca 2018r. i od 1 stycznia 2019r. w zakresie zwolnienia z podatku
dochodowego od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej określonej o wsparciu w
związku z realizacją nowych inwestycji.
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