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W świątecznym wydaniu newslettera prezentujemy jedynie pozytywne zmiany wchodzące w życie z początkiem 2019 roku.  
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu wesołych i radosnych chwil w rodzinnym gronie, wymarzonych prezentów oraz 
zdrowia i miłości.  
Życzymy też miłej lektury! 
 
 
Nowe zasady rozliczania straty podatkowej  

� Od 2019 roku obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące rozliczenia straty podatkowej. Straty podatkowe powstałe od 2019 
roku będzie można rozliczyć jednorazowo w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Jednak 
ograniczono możliwość jednorazowego rozliczenia do kwoty 5 mln zł, a nadwyżkę od tej kwoty podatnik rozliczać będzie na 
dotychczasowych zasadach (nowa treść art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f.). 

 
Proporcjonalne składki ZUS 

� 

Od nowego roku podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli kwoty 
przychodu w wysokości 63 tyś. zł będą mogli wybrać opłacanie składek proporcjonalnie do osiągniętego przychodu. Z powodu 
skomplikowanego algorytmu wyliczania składki, na stronie ZUS pojawić się ma kalkulator do obliczania składki. Proporcjonalne 
składki nie będą dotyczyły ubezpieczenia zdrowotnego. 

 
Korzystniejszy sposób wybrania opodatkowania podatk iem liniowym 19% 

� 

Od nowego roku zmienia się sposób wyboru opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem linowym 19%. 
Podatnicy, którzy chcą wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, będą musieli złożyć pisemne oświadczenie  
o wyborze tego sposobu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód, lub 
do końca roku, jeżeli pierwszy przychód wystąpi w grudniu (zmieniona treść art. 9a ust. 2 i nowe ust. 2a-2c u.p.d.o.f.). 

 
Wynagrodzenia za prac ę małżonka i dziecka w KUP 

� 
Od nowego roku podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenie wypłacane małżonkowi 
podatnika i małoletnim dzieciom podatnika (nowa treść art. 23 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f.). 

 
Wspólne rozliczenie mał żonków lub rodzica z dzieckiem nawet po terminie  

� Od nowego roku małżonkowie oraz rodzice rozliczający się z dziećmi będą mogli się rozliczyć także wspólnie, jeśli złożą 
zeznanie podatkowe po terminie (uchylenie art. 6 ust. 10 u.p.d.o.f.). 

 
Ulga termomodernizacyjna 

� 

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego będzie miał prawo odliczyć od 
podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane  
z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 53 000 zł (nowy art. 26h 
u.p.d.o.f.) 
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Samochody osobowe 

� 

Od nowego roku wzrasta limit wartości samochodów osobowych, od której odpisy amortyzacyjne mogą zostać zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodu. Nowy limit będzie wynosił 150 tys. zł, a w przypadku samochodów elektrycznych limit wyniesie 
225 tys. zł (nowa treść art. 23 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.).   

 
Opodatkowanie nieruchomo ści 

� 

Od nowego roku zmieniają się zasady ustalania 5 letniego terminu, po którym zbycie nieruchomości jest nieopodatkowane: 

- w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku 5 letni termin biegnie od momentu nabycia lub wybudowania 
nieruchomości przez spadkodawcę (nowy art. 10 ust. 5 u.p.d.o.f.). 

- dział spadku oraz zniesienie wspólności majątkowej małżonków nie będzie przerywało biegu wspomnianego 5 letniego terminu 
(nowy art. 10 ust. 6 i 7 u.p.d.o.f.). 

W przypadku, gdy zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku będzie opodatkowane, od nowego roku podatnik będzie mógł 
zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie nieruchomości oraz  przypadające 
na podatnika ciężary spadkowe (zmieniona treść art. 22 ust. 6d u.p.d.o.f.). 

Od nowego roku zostaje wydłużony termin na wydatkowanie przychodu ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. 
Nowy termin będzie wynosił 3 lata  od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie (zmieniona treść art. 21 
ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f.). 

 
Obni żona stawka CIT 

� 
Od nowego roku mali podatnicy podatku CIT będą mogli stosować obniżoną stawkę podatku CIT w wysokości 9%. 

 
Opracował: Karol Kądziela - konsultant podatkowy 
 

Obecnie nie tylko możemy obserwować 
gorączkę przedświąteczną, ale od 
dłuższego czasu też gorączkę legislacyjną. 
 
Dlatego dbając o przedświąteczną 
atmosferę postanowiliśmy zaprezentować 
Państwu tylko pozytywne zmiany, które 
wejdą do systemu PIT/CIT od Nowego 
Roku. 
Niestety, należy uznać, że tak jak bombki 
na choince są one tylko ozdobą szerszych 
i niekoniecznie przyjaznych podatnikom 
zmian, jakie zaczną obowiązywać od 
Nowego Roku. 
 
Najbardziej cieszą mnie zmiany dotyczące 
uwzględnienia kosztów nabycia/ 
wybudowania nieruchomości przez 
spadkodawców – co jest istotną wartością 
przy konieczności sprzedaży nabytego  
w spadku domu czy lokalu.  
To samo dotyczy zakończenia sporów  
w zakresie daty nabycia nieruchomości  
w przypadku małżonków, którzy znosili 
współwłasność oraz spadkobierców 
dokonujących działu spadku.  
Nie nabierajmy się na marketing MF – te 
zmiany wymusiły sądy administracyjne – 
fiskus przegrał setki takich spraw. 
 
Wesołych Świąt! 
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