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Warszawa, dn. 27 lipca 2018 r. 
Pan 
Paweł Gruza 
Podsekretarz Stanu w  
Ministerstwie Finansów 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku ze skierowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z 

dnia 15 lipca 2018 r., w imieniu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce („AmCham”) 

chcielibyśmy przedstawić uwagi zgłoszone przez nasze firmy członkowskie. 

 

Poniżej prezentujemy postulaty w odniesieniu do konkretnych przepisów: 

 Art. 2 pkt 12 (zmiany art. 15e ust. 1 i ust. 10 ustawy o CIT) 

Firmy członkowskie AmCham postulują aby limit 10% (od którego liczona jest nadwyżka kosztów 

usług wskazanych w art. 15e ust. 1 pkt 1-3 ustawy o CIT, które podatnik zobowiązany jest 

wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów) miał zastosowanie już do usług nabytych uzyskanych 

w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r. W przypadku braku tego 

przepisu, w 2018 będzie obowiązywał limit 5%, a w 2019 limit 10%. Ponieważ zmiany będą 

korzystne dla podatników, postulujemy aby przepis art. 15e był stosowany z mocą wsteczną.  

Zdaniem naszych firm członkowskich jest potrzeba dokonania tej zmiany ponieważ:  

1. stosowanie różnych limitów w 2018 i w 2019 roku wprowadza niepotrzebną komplikację i 

nie znajduje uzasadnienia z biznesowego punktu widzenia,  

2. umożliwi ona zaliczenie podatnikom do kosztów uzyskania przychodu większej kwoty już 

w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 roku, co w ocenie firm 

członkowskich jest zgodne z intencją ustawodawcy wyrażoną w uzasadnieniu do projektu 

ustawy.  
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 Art. 11l dot. obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych niemających 

zastosowania do transakcji kontrolowanych, których wartość w całości trwale nie stanowi 

przychodu albo kosztu uzyskania przychodu. Przepis jest zdaniem naszych firm 

członkowskich niejasny, gdyż nie precyzuje jakich trwałych przychodów albo kosztów 

dotyczy. Postulujemy, aby został on doprecyzowany.  

  

Jednocześnie deklarujemy naszą dalszą gotowość do współpracy w zakresie wspólnego 

przygotowania efektywnych regulacji dotyczących cen transferowych.   

 

Z poważaniem, 

 
__________________ 
Tony Housh 
Przewodniczący Rady Dyrektorów 
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

******* 
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) jako organizacja zrzeszająca inwestorów amerykańskich w Polsce, reprezentuje 
jednocześnie jedną z największych grup zagranicznych inwestorów w Polsce. Naszą misją jest poprawa klimatu inwestycyjnego w 

Polsce, wśród wszystkich inwestorów, nie tylko amerykańskich, gdyż wzrost inwestycji jest równoznaczny ze wzrostem gospodarczym, a 
tym samym poprawą warunków życia społeczeństwa 
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