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   Wrocław, styczeń 2017 

 

Zmiany podatkowe w 2017 roku 

 

W związku z dynamicznym tempem   zmian w prawie podatkowym oraz prawie ubezpieczeń spo-

łecznych, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na najważniejsze kwestie wprowadzanych zmian. 

Poniżej prezentujemy wykaz    uchwalonych oraz planowanych nowelizacji, które w większości 

zaczną obowiązywać od  stycznia 2017r. 

1. Mali i średni przedsiębiorcy będą  zobowiązani do przesyłania informacji podatkowych do 

organów skarbowych za pomocą     Jednolitego Pliku Kontrolnego.  Jest  to zbiór danych, 

tworzonych z systemów informacyjnych podmiotu gospodarczego poprzez  bezpośredni 

eksport danych, zawierający informacje o operacjach gospodarczych za dany okres po-

siadający ustandaryzowany układ i format. Mikro przedsiębiorcy będą zobowiązani sto-

sować JPK od stycznia 2018r. 

2. Została wprowadzona niższa stawka CIT w wysokości 15 %  dla osób prawnych rozpoczyna-

jących działalności jak również dla podatników, których roczne dochody nie przekracza-

ją kwoty 1,2 mln euro . 

3. Od przyszłego roku będzie również obowiązywał nowy limit dla transakcji gotówkowych. 

Obecnie limit wynosi 15 tys. euro, od stycznia 2017r.  przedsiębiorcy będą mogli doko-

nywać gotówkowo jedynie transakcji do 15 tys. złotych. Za nie przestrzeganie nowego 

limitu grożą  wysokie sankcje podatkowe. 

4. Przedsiębiorcy prowadzący działalność  badawczo – rozwojową  będą mogli odliczyć 50 % 

kosztów ponoszonych w     związku z zatrudnieniem pracowników oraz 50% kosztów na 

nabycie materiałów, surowców, ekspertyz, opinii czy zarejestrowanie patentu w związku 

z prowadzoną działalności-badawczo rozwojową. 

5. Podmioty powiązane od przyszłego roku muszą liczyć się z rozszerzeniem dokumentacji 

dotyczącej cen  transferowych. 

6. Planowane jest wprowadzenie zwolnień podatkowych dla tzw. spółek rynku nieruchomo-

ści, które uzyskują dochody z najmu i sprzedaży nieruchomości. Celem wskazanej za-

miany jest przede wszystkim  rozwój krajowego rynku nieruchomości. 

7. Ministerstwo Finansów opracowuje projekt wprowadzenia tzw. jednolitego podatku, tak 

aby nie było konieczności osobnego zliczania składek na podatek i ubezpieczenie. Zreali-

zowanie tego planu łączy się ze znacznym wzrostem stawki podatkowej. 

8. W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego dojdzie do znacznego zaostrzenia 

kar za wyłudzenia podatkowe  a w szczególności za  wystawianie nierzetelnych faktur. 
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9. Kontrahenci nabywający towary od dostawców nienależycie rozliczających się z fiskusem 

będą współodpowiedzialni za nierozliczone zobowiązania podatkowe z transakcji w któ-

rej uczestniczyli. 

10. Warto utworzyć portal dla elektronicznych zwolnień lekarskich, w prawdzie  stosowanie 

wyłącznie elektronicznych zwolnień będzie obowiązywać od stycznia 2018r. ale wcze-

śniejsze wprowadzenie zmian w przedsiębiorstwie dotyczące wskazanej materii będzie 

niewątpliwe sporym ułatwieniem dla Państwa i pozwoli uniknąć wielu problemów zwią-

zanych z odkładaniem takich działań na ostatnią chwilę.       

Jeżeli któraś ze wskazanych kwestii okaże się dla Państwa szczególnie interesująca zapraszamy 

do kontaktu, chętnie odpowiemy na Państwa pytania i udzielimy stosowanych rad tak aby mogli 

Państwo właściwe i zgodnie z prawem chronić interes swojego przedsiębiorstwa. Jeżeli jesteście 

Państwo zainteresowania otrzymywaniem bieżących informacji o zmianach w zakresie prawa 

podatkowego zachęcamy do nawiązania współpracy na podstawie, której  będą otrzymywali Pań-

stwo od nas zawsze sprawdzone informacje podatkowe. Co więcej, możemy również opracować 

dla Państwa indywidualnie dostosowanych dla Państwa potrzeb przewodnik po wprowadzanych 

zmianach podatkowych i skutkach wskazanych zmian. Świadczymy także usługi szkoleniowe  

z zakresu prawa podatkowego. 

Joanna Poprawska 

Zespół 360 Degrees 


