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Wstęp Niejasne i ulegające częstym zmianom przepisy 
podatkowe, a także zmieniające się orzecznictwo  
i interpretacje organów podatkowych, 

niejednokrotnie utrudniają poprawne rozliczenia  
z fiskusem. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, 
przedstawiamy PITpoint Magazine zawierający szereg 
ciekawych publikacji oraz informacji praktycznych 
w obszarze podatku PIT oraz ubezpieczeń społecznych.

Na łamach bieżącego numeru magazynu znajdą Państwo 
informację m.in. na temat Konwencji MLI, która weszła 
w życie z dniem 1 lipca 2018 r. wprowadzając rewolucyjne 
zmiany do wielu zawartych przez Polskę dwustronnych 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Przeanalizujemy również wprowadzone przez KAS kolejne 
uproszczenia w zakresie rozliczeń podatku dochodowego 
od osób fizycznych. Śladem rozwiązań funkcjonujących 
w większości krajów UE, już w 2019 roku administracja 
podatkowa wyjdzie naprzeciw podatnikom podatku 
dochodowego od osób fizycznych i przygotuje dla nich 
wstępne zeznanie podatkowe, tzw. e-PIT. 

Również sprawa wykorzystywania samochodu służbowego 
na cele prywatne powinna wzbudzić zainteresowanie 
wielu z Państwa, zwłaszcza w kontekście wydatków na 
paliwo.

Na zakończenie, zagadnienie związane z poszerzeniem 
katalogu uprawnionych do stosowania 50% kosztów 
autorskich oraz słów kilka na temat nowej „ulgi na start” 
dla przedsiębiorców.

Mamy nadzieję, że przedstawione zagadnienia pomogą 
Państwu w ocenie swoich obowiązków podatkowych oraz 
konsekwencji jakie z nich płyną. 

Życzmy Państwu przyjemnej lektury.

Grzegorz 
Grochowina
Menedżer w dziale doradztwa 
podatkowego w zespole ds. PIT 
w KPMG w Polsce
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Mli to wielostronna konwencja implementująca do 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 
środki przeciwdziałające zmniejszaniu podstawy 

opodatkowania i wyprowadzania zysków. 

Do najważniejszych postanowień Konwencji należą: 
ograniczenie nadużywania struktur hybrydowych, 
możliwość zakwestionowania transakcji z podmiotem 
zagranicznym przez organy kontroli, w przypadku 
stwierdzenia, że jedynym celem jej przeprowadzania było 
uzyskanie korzyści podatkowej, założenia uproszczonego 
modelu klauzuli ograniczenia korzyści, klauzula 
nieruchomościowa - która określa zasady opodatkowania 
sprzedaży udziałów w spółce, której większość majątku 
stanowią nieruchomości.

Konwencja pozwala na zmianę obecnie obowiązujących, 
zgłoszonych przez dane państwo umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania (UPO), bez konieczności 
przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Z punktu widzenia osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej, najbardziej istotne zmiany 
odnoszą się do metody unikania podwójnego 
opodatkowania. Celem Konwencji jest bowiem 
wprowadzenie do nowo zawieranych umów metody 
zaliczenia proporcjonalnego, oraz zamiana istniejącej 
w obecnie zawartych umowach metody wyłączenia 
z progresją na metodę zaliczenia proporcjonalnego. 

WARUNKI ZMIANY METODY UNIKANIA 
PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA 
W OBOWIĄZUJĄCYCH POLSKĘ UMOWACH 
O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Aby zapisy Konwencji znalazły zastosowanie, konieczne 
jest złożenie chęci objęcia przez nią danej umowy. Polska 
zgłosiła chęć objęcia Konwencją 77 umów. Zgodnie z art. 
5 Konwencji – Państwo sygnatariusz ma możliwość 

Z dniem 1 lipca 2018 r. w Polsce, weszła w życie Konwencja MLI (dalej: „Konwencja”), 
wprowadzająca zmiany do wielu zawartych przez Polskę dwustronnych umów 
o unikania podwójnego opodatkowania. 

MLI – rewolucja 
czy ewolucja?
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swobodnego wyboru stosowania poszczególnych 
postanowień Konwencji, w tym artykułu 5 stanowiącego 
o metodzie unikania podwójnego opodatkowania.

W ramach artykułu 5 Konwencji, Państwo Sygnatariusz 
może wybrać opcję A, B lub C lub nie ustosunkować się 
do treści artykułu 5. Polska wybrała opcję C („klauzula 
switch-over) - pozwalającą na zastosowanie metody 
zaliczenia proporcjonalnego w miejsce stosowanej obecnie 
metody wyłączenia z progresją w zgłoszonej umowie 
o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

W przypadku gdy państwa sygnatariusze Konwencji 
wybiorą odmienną niż Polska opcje w ramach artykułu 5 
lub drugie państwo nie wybierze żadnej z opcji, wówczas 
opcja C wybrana przez Polskę będzie miała zastosowanie 
tylko do polskich rezydentów podatkowych. W praktyce 
w danej umowie obowiązywać będą różne metody 
w ramach jednej umowy. 

W przypadku gdy drugie państwo zgłosi zastrzeżenie, że 
nie wyraża zgody na stosowanie wybranej przez Polskę 
opcji C lub art. 5 w całości – to wybrana przez Polskę opcja 
C nie będzie stosowana w umowie z tym państwem. 

Zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania 
w umowie pomiędzy Polską a drugim państwem, które 
ratyfikuje MLI zacznie każdorazowo obowiązywać od 
początku roku podatkowego następującego po roku, 
w którym ratyfikacji umowy dokonało drugie państwo, 
ponieważ Polska dokonała już ratyfikacji Konwencji 
w październiku 2017 r.

JAKIE ZMIANY WEJDĄ W ŻYCIE Z DNIEM 
1 STYCZNIA 2019 R. ? 

Na dzień 1 września 2018 r. poza Rzeczpospolitą Polską 
Konwencję ratyfikowały Austria, Wyspa Man, Jersey, 
Nowa Zelandia, Serbia, Słowenia, Szwecja, Wielka 
Brytania.

Przykładem państwa, które zgłosiło zastrzeżenie do art. 
5 jest Szwecja, wobec czego nie zmieni się obecnie 
stypizowana w umowie ze Szwecją metoda unikania 
podwójnego opodatkowania (metoda wyłączenia 
z progresją). 

Natomiast Wielka Brytania nie ustosunkowała się do 
treści artykułu 5. Wobec powyższego, z dniem 1 stycznia 
2019 r. zmianie ulegnie metoda unikania podwójnego 
opodatkowania w stosunku do polskich rezydentów 
podatkowych. Analogiczna zmiana nastąpi w umowach 
o unikaniu podwójnego opodatkowania z Austrią oraz 
Nową Zelandią. 

Z CZYM WIĄŻE SIĘ ZMIANA? 

Wpisując się w cel wprowadzenia Konwencji jakim jest 
zapobieżenie agresywnego planowania podatkowego, 

zmiana preferowanej metody powoduje zmianę 
obowiązków sprawozdawczych podatnika.

Odnosząc się do polskich uregulowań, w myśl art. 27 ust. 
8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
jeżeli polski rezydent podatkowy nie uzyskał poza 
dochodami zagranicznymi zwolnionymi z opodatkowania 
na podstawie metody wyłączenia z progresją, żadnych 
dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach 
ogólnych, to podatnik nie ma obowiązku składania 
zeznania podatkowego w Polsce. 

Sytuacji, w której podatnik mający Polską rezydencję 
podatkową, osiągający dochody zagraniczne, nie składa 
zeznania podatkowego w Polsce zapobiega metoda 
proporcjonalnego zaliczenia.

Zgodnie z metodą zaliczenia proporcjonalnego, dochód, 
który może być opodatkowany w drugim państwie, 
powinien zostać opodatkowany również w państwie 
rezydencji, przy czym podatek zapłacony za granicą 
podlega proporcjonalnemu odliczeniu od podatku 
należnemu w państwie rezydencji. Do skorzystania 
z metody zaliczenia proporcjonalnego niezbędne jest 
złożenie zeznania podatkowego. 

Jednocześnie, celem uniknięcia sytuacji w której 
podatnicy uzyskujący dochody w państwie, w którym 
obowiązuje niższa stawka podatku, byliby zmuszeni 
do dopłaty w Polsce podatku – ustawa o podatku 
dochodowym od osób fizycznych wprowadza ulgę 
od podatku zwaną „ulgą abolicyjną”. Polega ona na 
odliczeniu od podatku kwoty stanowiącej różnicę 
między podatkiem obliczonym metodą odliczenia 
proporcjonalnego a podatkiem obliczonym metodą 
wyłączenia z progresją. 

Wobec powyższego, zmiana metody unikania 
podwójnego opodatkowania w stosunku do 
poszczególnych krajów, z którymi Polska zawarła umowę 
o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie zmieni co 
do zasady wysokości podatku płaconego w Polsce 
(przy zastosowaniu ulgi abolicyjnej), ale spowoduje, 
iż podatnicy uzyskujący dochody zagraniczne będą 
zobligowani do składania rocznych zeznań podatkowych 
i deklarowania dochodów zagranicznych.    

Kuba 
Lewandowski
Konsultant w dziale doradztwa 
podatkowego w zespole ds. PIT 
w KPMG w Polsce
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Wydawać by się mogło, że przepisy, które 
weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 
roku w zakresie zasad ustalania wysokości 

przychodu pracownika z tytułu użytkowania samochodu 
służbowego do celów prywatnych będą stanowić koniec 
wątpliwości związanych z prawidłowym ustalaniem 
wysokości przychodu dla pracowników. 

Przypomnijmy, przed 1 stycznia 2015 roku brak było 
w polskim prawie przepisów, które regulowałyby wprost 
tę kwestię. W zakresie ustalania wysokości przychodu dla 
pracowników zastosowanie znajdowały ogólne przepisy 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(dalej: „ustawa o PIT”), których stosowanie często 
okazywało się problematyczne dla pracodawców. 

Najbardziej powszechnymi rozwiązaniami, które można 
było wówczas spotkać, było obliczanie przychodu dla 
pracownika z zastosowaniem stawek wynikających 
z tzw. „kilometrówki”, na podstawie ewidencji przebiegu 
samochodu służbowego, ewentualnie ustalenie z góry 
określonej wartości przychodu, który był przypisywany do 
danego pracownika. 

Nowe przepisy miały stanowić ułatwienie dla 
pracodawców, zwalniając ich z obowiązku prowadzenia 
ewidencji przebiegu w celu ustalenia wysokości 
przychodu. Obecnie obowiązujące regulacje uzależniają 
wysokość przychodu pracownika wyłącznie od 
pojemności silnika oraz liczby dni w danym miesiącu, 
w których pracownik korzystał z samochodu do celów 
prywatnych. Przepisy wspominają o przychodzie 
z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego 
do celów prywatnych. Jak pokazała blisko 4 letnia 
praktyka stosowania omawianych przepisów, najwięcej 
wątpliwości przy interpretowaniu regulacji budzi zakres 
pojęcia „wykorzystywanie samochodu”. 

Ryczałt za użytkowanie 
samochodu służbowego do 
celów prywatnych uwzględnia 
również wartość paliwa
Wydany w dniu 10 lipca 2018 roku wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
(syg. II FSK 1185/16) jest pierwszym 
wyrokiem dotyczącym kwestii ryczałtu 
za użytkowanie samochodu służbowego 
do celów prywatnych oraz uwzględnienia 
lub nie w jego wysokości wartości 
paliwa, wydanym przez sąd najwyższej 
instancji. Omawiany wyrok wydaje się 
być podsumowaniem i ugruntowaniem 
wypracowanej przez wojewódzkie 
sądy administracyjne linii orzeczniczej 
w zakresie reguł dotyczących zasad 
ustalania przychodu dla pracowników, 
korzystających z samochodów 
służbowych do celów prywatnych. 
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Zgodnie z podejściem organów podatkowych, 
którego odzwierciedlenie stanowią w głównej mierze 
indywidualne interpretacje prawa podatkowego, pojęcie 
wykorzystywania samochodu należy interpretować 
w sposób wąski. Oznacza to, że zgodnie z podejściem 
organów podatkowych, świadczeniem o którym mowa 
w przepisie jest wyłącznie udostępnienie samochodu 
służbowego dla pracownika przez pracodawcę, bez 
uwzględnienia kosztów paliwa wykorzystanych do 
prywatnych podróży. Pracodawca powinien więc 
dodatkowo doliczyć do przychodu wartość paliwa 
zużytego do prywatnych podróży. Wiąże się to oczywiście 
z koniecznością prowadzenia ewidencji przebiegu 
samochodu wykorzystywanego dla celów prywatnych, 
w celu prawidłowego obliczenia wartości przychodu 
z tytułu zużytego paliwa, a więc sprzecznie z wykładnią 
celowościową funkcji ryczałtu.

Takie stanowisko organów podatkowych jest oczywiście 
niekorzystne zarówno dla pracowników, którym doliczany 
jest powiększony przychód, jak również dla pracodawców, 
którzy mimo nowelizacji przepisów, które miały ułatwić 
ustalanie przychodu dla pracowników, w dalszym ciągu 
są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przebiegu. 
W rezultacie interpretacje wydawane przez organy 
podatkowe są regularnie zaskarżane do wojewódzkich 
sądów administracyjnych. 

Sądy administracyjne w swoich orzeczeniach stoją co 
do zasady na stanowisku, zgodnie z którym pojęcie 
„wykorzystywania samochodu” należy interpretować 
szeroko. Co za tym idzie, wysokość przychodu 
określona w ustawie o PIT obejmuje całość świadczenia 
związanego z użytkowaniem samochodu służbowego, 
wraz z wszelkimi innymi niezbędnymi kosztami, bez 
konieczności m.in. określania ilości zużytego paliwa. 

Wspomniany na początku wyrok NSA stanowi 
powtórzenie powyższych argumentów. Skład orzekający 
słusznie wskazuje, że analizując obowiązujące regulacje 

należy odnosić się m. in do wykładni celowościowej 
oraz intencji ustawodawcy którą było ułatwienie 
określania wysokości przychodu. NSA również 
wskazuje, że korzystanie z samochodu bez paliwa jest 
niemożliwe, brak jest więc uzasadnienia by wartość 
paliwa rozpatrywać w kategorii dodatkowego przychodu 
dla pracownika. Omawiany wyrok stanowi pozytywny 
prognostyk dla pracodawców oraz pracowników 
w szerszej perspektywie.  Wydawać się bowiem 
mogło, że powinien on położyć kres rozbieżnością 
w interpretacji przepisów przez organy podatkowe oraz 
sądy administracyjne. 

Jak pokazuje jednak praktyka, organy podatkowe 
w dalszym ciągu stoją na dotychczasowym stanowisku. 
W interpretacji indywidualnej z dnia 14 sierpnia 
2018 roku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 
za nieprawidłowe uznał stanowisko wnioskodawcy, 
zgodnie z którym wartość ryczałtu obejmuje również 
koszty paliwa. Powtórzone zostały argumenty mówiące 
o tym, że świadczeniem o którym mowa w przepisie 
jest samo prawo do korzystania z samochodu, bez 
uwzględnienia wartości paliwa. Mając jednak na uwadze 
omawiane wyżej orzecznictwo sądów administracyjnych, 
w tym wyrok NSA, spodziewać się można, że ta i inne 
negatywne interpretacje podatkowe będą zaskarżane do 
WSA, z najprawdopodobniej korzystnym rezultatem dla 
wnioskodawców. 
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Bazą do przygotowania zeznania mają być dane 
będące w posiadaniu organów podatkowych, 
gromadzone w rejestrach KAS, PESEL, ZUS i OPP, 

dane przekazane przez płatników oraz dane wykazane 
w zeznaniach za poprzednie lata.

W pierwszym etapie, usługa e-PIT dotyczyć będzie 
rozliczenia PIT-37 oraz PIT-38, tj. zeznań w zakresie których 
dane wsadowe będą w znacznej części pochodziły od 
płatników, PIT-11 oraz PIT-8C.

Wprowadzenie e-PIT pozwoli na zredukowanie do 
minimum jakichkolwiek formalności w stosunku do 
podatników rozliczających się indywidualnie lub wspólnie 
z małżonkiem na podstawie PIT-11 wystawianego 

przez pracodawcę oraz niekorzystających z żadnych ulg 
i odliczeń. W przypadku niepodjęcia przez podatnika 
żadnych czynności, zeznanie umieszczone na portalu 
traktuje się jako ostateczne po upływie terminu do złożenia 
zeznania rocznego. Usługa e-PIT jest dobrowolna. Podatnik 
ma jednak prawo do dokonania modyfikacji w zeznaniu 
przygotowanym przez KAS lub odrzucić zaproponowaną 
treść zeznania i rozliczyć się samodzielnie na zasadach 
funkcjonujących do tej pory. Podatnik zachowuje również 
prawo do korekty zeznania.

Od 2020 roku usługa ma objąć również zeznania 
PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28. Co oznacza, że usługa 
dostępna będzie między innymi dla osób prowadzących 

Twój e-PIT 
– nowe zasady składania zeznań 
podatkowych PIT od 2019 roku
Krajowa Administracja Skarbowa wprowadza kolejne uproszczenia w zakresie rozliczeń 
podatku dochodowego od osób fizycznych. Śladem rozwiązań wprowadzonych 
w większości krajów UE, już w 2019 roku administracja podatkowa wyjdzie naprzeciw 
podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych i przygotuje dla nich wstępne 
zeznanie podatkowe, tzw. e-PIT.

PITpoint Magazine

© 2018 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych 
z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.



jednoosobową działalność gospodarczą lub rozliczających 
przychód z najmu. 

W tym przypadku jednak, zebranie przez organ 
podatkowy odpowiednich informacji i prawidłowe ich 
wprowadzenie do zeznania będzie wymagało dostępu 
do szerszej bazy danych. Jednym ze źródeł informacji 
dla organów podatkowych mogą być przesyłane 
comiesięcznie rejestry VAT w formie jednolitego pliku 
kontrolnego których obowiązek przekazania w przypadku 
mikro-przedsiębiorców funkcjonuje od stycznia 2018 roku.

Trudności mogą pojawić się w przypadku cudzoziemców 
wykonujących w Polsce pracę na podstawie 
zagranicznego kontraktu, którzy zobowiązani są do 
samodzielnego obliczenia i zapłaty zaliczki na podatek 
na konto właściwego urzędu bez pośrednictwa płatnika. 
W przypadku takich osób nie będzie funkcjonowała 
informacja PIT-11 mogąca być podstawą do e-PIT. 
Sama wysokość zaliczek płaconych przez podatnika 
w trakcie roku nie przesądza o pewnych istotnych 
elementach zeznania, które mogą mieć wpływ na 
zasady opodatkowania. Mowa tu przede wszystkim 
o kwestii prawidłowego ustalenia statusu rezydencji 
podatkowej takiej osoby, który zależy od indywidualnych 
uwarunkowań, o których organy co do zasady nie 
posiadają informacji.

Na chwilę obecną portal podatkowy na którym 
umieszczane są zeznania funkcjonuje tylko w języku 
polskim. Oczywiście strona internetowa zawiera 
tłumaczenie na j. angielski ale tylko w ograniczonym 
zakresie. Wobec tego, należy przyjąć że większość 
cudzoziemców rozliczających swoje przychody w Polsce 
nie będzie w stanie zapoznać się ze swoim zeznaniem 
przygotowanym przez KAS i nie będzie mogło skorzystać 
z usługi e-PIT.

Należy brać pod uwagę również ryzyko, że zeznanie e-PIT 
przygotowane przez KAS będzie zawierało dane niepełne 
lub nieprawidłowe. Co więcej, takowe nieprawidłowe 
zeznanie może w dalszej kolejności rozpocząć swoje 
funkcjonowanie w obrocie jeżeli podatnik nie wprowadzi 
w zeznaniu stosownych zmian lub zaakceptuje je nie 
będąc świadomy jego niepoprawności w przekonaniu, 
że dane będące w posiadaniu organów podatkowych są 
prawidłowe. 

9

Natalia 
Wytrykowska
Konsultant w dziale doradztwa 
podatkowego w zespole ds. PIT 
w KPMG w Polsce
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Specjalny przywilej w zakresie opodatkowania 
przychodów uzyskiwanych z tytułu rozporządzenia 
prawami autorskimi do stworzonych utworów był 

do niedawna szeroko wykorzystywany w biznesie. 

Korzystna dla podatników, szeroka definicja utworu 
zawarta w przepisach ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych do której odsyłała ustawa o PIT 
pozwalała na obniżenie podstawy opodatkowania 
przychodu poprzez odliczenie kosztów w wysokości 
50% przychodu osiąganego z tytułu przeniesienia 
lub korzystania przez twórcę z praw autorskich do 
stworzonych przez siebie utworów. Z rozwiązania 
chętnie korzystali zarówno pracownicy tworzący 
utwory w ramach stosunku pracy, jak i ich pracodawcy, 
którzy mieli instrument pozwalający na wypłacenie 
pracownikowi wyższego wynagrodzenia netto przy tej 
samej wysokości wynagrodzenia brutto.

Wprowadzony od 1 stycznia 2018 r. w art. 22 ust. 9b 
ustawy o PIT katalog rodzajów działalności twórczej 
dopuścił możliwość korzystania z podwyższonych 
kosztów tylko twórcom uzyskującym przychody z tytułu:

1 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 działalności badawczo-rozwojowej oraz naukowo-
dydaktycznej;

3 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 działalności w dziedzinie produkcji audiowizualnej 
reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu 
i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

5 działalności publicystycznej.

Szerszy katalog uprawnionych 
do stosowania kosztów 
autorskich
Wprowadzone do ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (dalej: 
„ustawa o PIT”) z dniem 1 stycznia 2018 
r. zmiany dotyczące stosowania kosztów 
uzyskania przychodu w zryczałtowanej 
wysokości 50% przychodu z tytułu korzystania 
z majątkowych praw autorskich lub 
rozporządzania w zakresie podniesienia kwoty 
limitu odliczenia oraz wprowadzenia katalogu 
rodzajów działalności twórczej, doczekały się 
właśnie zmian korzystnych dla podatników. 
Z tego powodu przepisy, chociaż weszły 
w życie w ciągu roku podatkowego, mogą 
działać z mocą wstecznie obowiązującą 
– tj. od 1 stycznia 2018 r.
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Ustawodawca dodając powyższy katalog do projektu 
ustawy niemal w ostatniej chwili, posłużył się szeregiem 
sformułowań nieprecyzyjnych, pozostawiając zarówno 
podatnikom, pracodawcom (będących płatnikami 
zaliczek na podatek dochodowy), jak i organom niemałe 
wątpliwości w interpretacji i stosowaniu przepisu. 
Jako największe niedopatrzenia przy wprowadzaniu 
katalogu wymieniano m.in. pominięcie w nim efektów 
pracy inżynierów, grafików komputerowych i tłumaczy, 
prowadzących szkolenia, a także ograniczenie działalności 
w dziedzinie literatury jedynie do literatury pięknej. 
Co do zwrotów niedookreślonych z punktu widzenia 
przedsiębiorców – szczególnie kłopotliwe okazało się 
pojęcie „działalności twórczej w zakresie programów 
komputerowych”. 

W interpretacjach indywidualnych, o które występowali 
podatnicy dało się zauważyć, że zapytania spółek z sektora 
IT dotyczą objęcia podwyższonymi kosztami głównie 
swoich programistów, których owocem pracy jest kod.

Wszystkie wskazane powyżej mankamenty nowej 
regulacji zostały zauważone dość szybko. Już 6 lutego 
2018 r. rząd na posiedzeniu przyjął projekt zmian, które 
miały na celu z jednej strony naprawienie uchybień 
powstałych podczas wprowadzania katalogu działalności 
twórczej, a z drugiej – uwzględnienie komentarzy 
i opinii, jakie pojawiły się w mediach zarówno ze strony 
praktyków prawa, jak i przedsiębiorców. Zmiany zostały 
przyjęte ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W poczet działalności twórczej, której przedstawiciele 
są uprawnieni do stosowania 50% kosztów na mocy 
znowelizowanych przepisów zaliczono m.in. działalność 
twórczą w zakresie inżynierii budowlanej oraz literatury 
(w miejsce dotychczasowej regulacji ograniczającej 
przywilej podatkowy tylko do kręgu twórców 
beletrystyki). Ważnym rozwiązaniem jest docenienie 
twórców gier oraz grafików komputerowych, chociaż 
nie rozwiązuje to wszystkich wątpliwości związanych 
ze stosowaniem kosztów autorskich do utworów 
powstających w branży IT.

Nowelizacja uwzględniła owoce pracy tłumaczy, jednakże 
sposób sformułowania przepisu (przychody uzyskiwane 
z tytułu prawa zależnego do opracowania cudzego utworu 
w postaci tłumaczenia) zgodnie z przepisami prawa 
autorskiego wskazuje, że chodzi tylko o tłumaczenia dzieł 
będących samych w sobie utworami. 

Obok działalności badawczo-rozwojowej i naukowo-
dydaktycznej nowelizacją do katalogu dodano działalność 
naukową oraz prowadzoną w uczelni działalność 
dydaktyczną, co z pewnością nieco uspokoi obawy 
środowiska akademickiego. 

Chociaż katalog rodzajów działalności twórczej po 
ostatnich zmianach również nie jest pozbawiony wad 
i sformułowań pozostawiających szerokie pole do 
interpretacji, mimo wszystko - z perspektywy twórców 
objętych nowym, poszerzonym katalogiem – należy 
z uznaniem spojrzeć na ruch ustawodawcy.  Wszystko 
wskazuje, że nie jest to koniec zmian – Minister Finansów 
już zapowiedział wydanie interpretacji ogólnej, w której 
wydane zostaną wskazówki interpretacyjne dotyczące 
stosowania przepisów o 50% kosztach. 

Mateusz 
Zawadka
Konsultant w dziale doradztwa 
podatkowego w zespole ds. PIT 
w KPMG w Polsce

PITpoint Magazine

© 2018 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych 
z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.



12

Mały ZUS – 
„Ulga na start”
Z dniem 30 kwietnia 2018 r. weszło w życie 
pięć ustaw dotyczących działalności 
gospodarczej, składających się na tak zwaną 
Konstytucję Biznesu, które wprowadziły 
zmiany do wielu obowiązujących aktów 
prawnych, w tym do ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych. Jedna z wprowadzonych zmian 
odnosi się do ulgi w opłacaniu składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 
osób rozpoczynających prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej – tak zwaną „ulgę 
na start”.
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Przed wejściem w życie nowego uprawnienia, taka 
grupa przedsiębiorców mogła przez 24 miesiące 
od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności 

odprowadzać składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe obliczane od preferencyjnej podstawy 
wynoszącej 30% wynagrodzenia minimalnego (pozostali, 
obliczają składki od 60% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia). Zgodnie z wprowadzonymi zmianami 
nowi przedsiębiorcy mogą w ogóle, przez okres 6 
miesięcy, nie odprowadzać składek na ubezpieczenia 
społeczne. 

ULGA POD PEWNYMI WARUNKAMI

Możliwość skorzystania z ulgi na start obwarowana 
jest pewnymi obostrzeniami. Skorzystać z niej mogą 
wyłącznie osoby, które nie prowadziły działalności 
gospodarczej przez okres co najmniej 60 miesięcy. 
Drugim warunkiem jest niewykonywanie, w ramach 
nowo otwieranej działalności, takich samych usług dla 
byłego pracodawcy jakie były wykonywane w ramach 
umowy o pracę. Obostrzenie to dotyczy obowiązków, 
jakie ciążyły na byłym pracowniku w roku poprzedzającym 
lub w tym samym roku, w którym przeszedł on na 
działalność gospodarczą i chce skorzystać z ulgi na start. 

LICZENIE OKRESU ULGI

Maksymalny okres na jaki przysługuje ulga wynosi 
6 miesięcy. Za jego początek bierze się okres rozpoczęcia 
prowadzenia działalności. Jeżeli osoba rozpocznie 
prowadzenie działalności w ciągu miesiąca, okres 
obowiązywania ulgi liczy się od kolejnego miesiąca. 
Jeżeli więc osoba rozpoczyna prowadzenie działalności 
9.05.2018 r. – okres ulgi skończy się jej 30.11.2018 r.

Po skorzystaniu z 6 miesięcy ulgi na start, 
osoba prowadząca działalność może skorzystać 
z dotychczasowego uprawnienia i odprowadzać przez 
24 miesiące składki od niższej podstawy – tj. od 30% 
wynagrodzenia minimalnego.

Podkreślić trzeba, że okres ulgi na start nie ulega 
zawieszeniu na okres przerwy w prowadzeniu działalności 
gospodarczej. 

CO Z UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM 
I WSPÓŁPRACOWNIKAMI?

Ulga na start dotyczy wyłącznie ubezpieczeń 
emerytalnych i rentowych, a nie ubezpieczenia 
zdrowotnego. Osoba prowadząca działalność 
i korzystająca z ulgi na start będzie zatem musiała zgłosić 
się do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzać z tego 
tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Ulga na start dotyczy wyłącznie ubezpieczeń społecznych 
osoby prowadzącej działalność. 
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Wskaźniki 
i stawki

Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi

ponad do

85.528 zł 18%

minus kwota zmniejszająca podatek
85.528 zł 15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki 

ponad 85.528 zł

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub 
zeznaniuponad do

8.000 zł 1.440 zł

8.000 zł  13.000 zł 1.440 zł – [883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł ) : 5.000 zł]

13.000 zł 85.528 zł 556,02 zł

85.528 zł 127.000 zł 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]

127.000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika na etapie 
obliczania zaliczek na podatekponad do

85.528 zł 556,02 zł

85.528 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

SKALA PODATKOWA W 2018 R.

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).

PITpoint Magazine

© 2018 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych 
z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.



15

Pracownik uzyskujący przychody Kwota miesięczna (zł) Kwota roczna (zł)

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, 
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 111,25 nie więcej niż 1.335,00

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku 
służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku 

pracy oraz pracy nakładczej 

z każdego z tych 
stosunków 111,25

łącznie nie więcej niż 
2.002,05

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, 
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy 
miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika 
jest położone poza miejscowością, w której znajduje się 

zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 

139,06 łącznie nie więcej niż 
1.668,72

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku 
służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku 
pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub 
czasowego zamieszkania pracownika jest położone 

poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, 
a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 

z każdego z tych 
stosunków łącznie nie więcej niż

Samochód Kwota ryczałtu

o pojemności silnika do 1.600 cm3 250 zł miesięcznie

o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3 400 zł miesięcznie

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

KWOTY RYCZAŁTU ZA UŻYWANIE PRZEZ PRACOWNIKÓW SAMOCHODÓW 
SŁUŻBOWYCH DO CELÓW PRYWATNYCH

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość 
świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 ww. kwot.

Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych 
jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością ustaloną według ww. zasad 
i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Podstawa prawna: Art. 12 ust. 2a-2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).

Stawka za 1 km przebiegu:

a) samochodu osobowego 

– o poj. skok. do 900 cm3 0,5214 

– o poj. skok. pow. 900 cm3 0,8358 

b) motocykla 0,2302 

c) motoroweru 0,1382 

STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDU

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 
2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 
służbowych samochodów osobowych, motocykli 
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy 
(Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

PITpoint Magazine
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Dieta (pełna) 30,00 zł 

Ryczałt za nocleg (150% diety) 45,00 zł 

Ryczałt na dojazdy (20% diety) 6 zł 

RYCZAŁTY PRZYSŁUGUJĄCE Z TYTUŁU PODRÓŻY KRAJOWEJ

Podstawa prawna: 
Art. 12 ust. 2a-2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1509 ze zm.).

* Składki emerytalne i rentowe naliczane są tylko do osiągnięcia rocznego limitu podstawy wymiaru tych składek, 
który w 2018 roku wynosi 133 290 zł.

** Wartość składki zdrowotnej możliwej do odliczenia od podatku to 7,75% podstawy wymiaru składki.

Rodzaj ubezpieczenia
Sposób finansowania

pracodawca pracownik

emerytalne* 9,76% 9,76%

rentowe* 6,50% 1,50%

chorobowe - 2,45%

wypadkowe 0,67%-3,33% -

zdrowotne - 9,00%**

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
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