
Stanowisko SGB-Banku S.A. w Poznaniu w sprawie projektu ustawy 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. 

 

Projekt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  przewiduje (art. 15e ust.1 

pkt 1) i 2), że od 2018 roku wprowadzone zostaną nowe przepisy ustalające limit wysokości 

kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne takimi jak 

np.. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli czy też korzystania ze znaków 

towarowych  

W ustawie proponuje się wprowadzenie regulacji ograniczającej wysokość możliwych 

do zaliczenia w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wyżej 

wymienione usługi ., w części w jakiej te koszty łącznie w roku podatkowym przekraczają 

5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów 

nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w danym 

roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których 

mowa, w art.16a-16m ustawy pdop.. Limit ten znajdzie zastosowanie do kosztów ww usług, 

opłat i należności, których suma przekracza w roku podatkowym kwotę 3 mln zł; powyżej 

tego progu oraz limitu ustalonego zgodnie ze wskazaniem powyżej,  ww. usługi, opłaty i 

należności nie będą ujmowane w kosztach uzyskania przychodów, co istotnie wpływa na 

wynik finansowy banków..  

 

Prowadzenie działalności bankowej w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym oraz 

rosnącymi wymogami przedsiębiorców w zakresie dostępu do  nowoczesnych rozwiązań 

bankowych, gwarantujących rozwój przedsiębiorców, wymusza konieczność korzystania w 

szerokim zakresie z usług doradczych ( prawnych ), usług badania rynku, usług 

marketingowych, czy też usług reklamowych. Nadmieniamy  że SGB-Bank pełniąc funkcje 

banku zrzeszającego jest również w tym zakresie reprezentantem zrzeszonych banków 

spółdzielczych, co powoduje, że wydatki ponoszone na ten obszar działania są znacząco 

wyższe. Wiele projektów realizowanych  z bankami spółdzielczymi ( chociażby realizacja 

zintegrowanego rozwiązania zrzeszeniowego ) wymaga konsultacji i porad, z uwagi na 

nowatorskość tego rozwiązania. 

Konkurencja rynkowa wymusza konieczność stosowania nowych dróg i form dotarcia 

do potencjalnego klienta. Nowe technologie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa 



klienta przy korzystaniu z nowoczesnych usług bankowych wymagają wcześniejszego 

zbadania preferencji i możliwości rynkowych.  

Wobec powyższego SGB-Bank S.A. wnosi o rozważenie możliwości podniesienia 

kwoty limitu dla banków zrzeszających, o której mowa w art. 15e ust 12, do trzykrotności 

obecnie proponowanej kwoty limitu ( tj do kwoty 9 mln zł).  

Sugerujemy również całkowite odstąpienie od limitu kosztów w przypadkach, kiedy 

Bank jest  na programie postępowania naprawczego opracowywanego zgodnie z ustawą 

Prawo bankowe oraz ustawą o BFG,  
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