
Przedmowa do czternastego wydania

Niniejszym prezentuję czternaste już wydanie Komentarza do ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. Jak co roku, zostały w nim omówione zmiany, które weszły w życie
zarówno w trakcie roku 2012 jak i te, które będą obowiązywały od 1.1.2013 r.

Tegoroczna nowelizacja prawa podatkowego w zakresie opodatkowania osób fizycznych
przynosi zmiany dotyczące szerokiego kręgu podatników. Ustawa z 24.10.2012 r. nowelizująca
z dniem 1.1.2013 r. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadza bowiem
znaczne ograniczenia w zakresie powszechnie stosowanych ulg podatkowych. W pierwszej
kolejności jednak wprowadza zapowiadaną już od kilku lat redukcję możliwych do odliczenia
przez twórców 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Planowana początkowo
do całkowitej likwidacji popularna ulga internetowa decyzją Senatu pozostaje jeszcze
w ustawie, jednak w dość ograniczonym zakresie. Wydatki w ramach tej ulgi będą mogli
odliczyć jedynie ci podatnicy, którzy od momentu wejścia ulgi w życie nigdy z niej nie
korzystali. Zmiana dotknęła również ulgę prorodzinną. Odmiennie niż dotychczas, począwszy
od 2013 r. prawo do skorzystania z tej ulgi oraz jej wysokość będą uzależnione od liczby
wychowywanych przez podatnika dzieci i, w niektórych przypadkach, również od wysokości
jego dochodu.

W niniejszym Komentarzu zostały uwzględnione również zmiany wprowadzone przepisami
trzeciej ustawy deregulacyjnej z 16.11.2012 r. Są one różnie oceniane przez ekspertów
i przedsiębiorców. W szczególności ww. ustawa nakłada na podatnika, w przypadku gdy ten
nieterminowo reguluje płatności z tytułu nabycia towarów lub usług, obowiązek skorygowania
kosztów uzyskania przychodów o wartość poczynionych zakupów, co przekłada się na
powiększenie przez niego wartości jego zobowiązania podatkowego. Choć ustawa ta z za-
łożenia miała jedynie motywować dłużników do szybszego regulowania swoich zobowiązań,
zapewne z powodu pośpiechu przy jej uchwalaniu, nałożyła szereg uciążliwych obowiązków
dokumentacyjnych i administracyjnych na wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.
Dodając do tego nieprecyzyjne pojęcia, jakie wprowadza do ustaw podatkowych oraz brak
przepisów przejściowych, konsekwencje jakie jej wprowadzenie może przynieść będą zapewne
odmienne od zakładanych przez twórców jej projektu.

Oprócz znowelizowania przepisów komentowanej ustawy, jak co roku tekst wzbogacony
został o najbardziej aktualne linie interpretacyjne przepisów dotychczas obowiązujących.
Intencją Autorów było przedstawienie ujętych w ustawie zagadnień w sposób przejrzysty
i zrozumiały dla osób niezwiązanych na co dzień z tematyką podatkową oraz zaprezentowanie
interesującej, przede wszystkim Czytelników zaangażowanych w problematykę opodatkowania,
szczegółowej analizy zagadnień zawiłych bądź kontrowersyjnych. Wysuwane wnioski lub użyte
argumenty poparte zostały orzeczeniami sądów oraz interpretacjami organów podatkowych.
Mam nadzieję, że zarówno osoby znające poprzednie wydania Komentarza, jak i jego nowi
Czytelnicy, znajdą na jego stronach pomoc w stosowaniu prawa podatkowego w odniesieniu
do opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych.

Wszystkich Autorów Komentarza łączy działalność w spółce doradztwa podatkowego
Marciniuk i Wspólnicy.

Warszawa, grudzień 2012 r. dr Janusz Marciniuk
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