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Co lepiej wiedzieć? 



Kluczowe zmiany 

Spółki komandytowe i niektóre spółki jawne staną się podatnikami CIT

od 1 stycznia 2021 r. (decyzją spółki termin można odroczyć do 1 maja

2021 r.),

Estoński CIT,

Zakaz rozliczania straty podatkowej podmiotu, który przejął spółkę lub

nabył przedsiębiorstwo / ZCP, w tym też w drodze aportu,

Wprowadzenie nowego podmiotu – tzw. spółki nieruchomościowej,

objętej nowymi obowiązkami sprawozdawczymi oraz w zakresie

podatku u źródła,

Ryczałt dla wolnych zawodów – stawka 17%,

Kolejne odroczenie w WHT.
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Inne zmiany 

Nałożenie obowiązku sporządzania sprawozdań o strategii podatkowej
na podatników CIT o rocznych przychodach przekraczających 50 mln
euro,

Zakaz obniżania i podwyższania stawek amortyzacji przez podatników
korzystających ze zwolnienia z podatku dochodowego (w tym
działający w specjalnych strefach ekonomicznych),

Zmiana def. środków trwałych, które można uznawać za używane
i stosować dla nich indywidualne stawki amortyzacji (wprowadzenie
wymogu aby były przed ich nabyciem były one wykorzystywane przez
inne podmioty przez sześć miesięcy (albo 60 miesięcy w niektórych
przypadkach), a nie przez niego samego) w konsekwencji wyłącznie
takiej możliwości dla leasingu w tym leasingu zwrotnego,

Podwyższenie limitu przychodu dla stawki 9% CIT do
2 mln EUR.
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Spółki komandytowe podatnikami CIT 

Objęcie CIT spółek komandytowych, ale też spółek jawnych, jeżeli

wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne a spółka jawna

nie złoży informacji o wspólnikach w określonym czasie i formie,

Różne zasady opodatkowania:

 komplementariusze, efektywnie opodatkowani jednorazowo, 19%

podatek z tytułu udziału w zyskach spółki, pomniejsza się o kwotę

odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w

zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki,

 komandytariusze będą podlegali podwójnemu opodatkowaniu, po raz

pierwszy 19% podatkiem CIT, w momencie ich osiągnięcia przez spółkę i

po raz drugi 19% podatkiem PIT w momencie wypłaty udziału w zyskach

przez spółkę.

Częściowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym

przychodów z tytułu udziału w zyskach komandytariuszy (do wysokości

50% przychodów, nie więcej niż 60 000 zł), niemniej uwarunkowane

brakiem „optymalizacyjnego celu” założenia takiej spółki.
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Przekształcenia spółek komandytowych 

przed ich objęciem CIT wątpliwości

 W świetle interpretacji MF komplementariusz może skorzystać z odliczenia

należnego mu CIT dopiero po zakończeniu roku w trybie wniosku

o nadpłatę, zaliczki na poczet zysku wpłacane ciągu roku będą podlegać

opodatkowaniu w momencie wypłaty.

 Ucieczka przed CIT poprzez zamianę komandytariusza

w komplementariusza i/lub przekształcenie w inną spółkę osobową (spółkę

jawną, spółkę partnerską) obarczona ryzykiem zastosowania dużej klauzuli

o unikaniu opodatkowania (tzw. mała klauzula nie dotyczy przekształceń).

 Ryzyko opodatkowani PCC majątku spółki komandytowej przy

przekształceniu w inną spółkę osobową.

 Ryzyko opodatkowania CIT spółek jawnych, przekształconych w 2021 r. ze

spółek komandytowych, w których wspólnikami są osoby prawne

wynikające z treści przepisów przejściowych.
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Estoński CIT (1)

Estoński CIT przewidują art. 28j do art. 28t ustawy o CIT.

Alternatywa dla tradycyjnego podatku CIT, który ma pozwolić na większe

inwestycje oraz przynieść wzrost produktywności i innowacyjności,

Odsunięcia w czasie opodatkowania zysków spółki podatkiem CIT do

czasu jego wypłaty,

Obniżenie efektywnej łącznej stawki podatkowej na poziomie spółki

i udziałowca, w odpowiedzi na likwidację preferencyjnego opodatkowania

spółek komandytowych,

Decyzję o skorzystaniu z estońskiego CIT-u należy podjąć do końca

pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym spółka będzie chciała

przystąpić do systemu. Jeżeli byłby to już rok 2021, spółka będzie musiała

podjąć decyzję do końca stycznia 2021 rok.
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Estoński CIT (2)

Prawo do zastosowania estońskiego CIT (stawka 15 % mały podatnik i 25%
inny) będą miały spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które
spełniają łącznie następujące warunki:

 przychody spółki nie mogą przekraczać 100 mln złotych;

 udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne;

 spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach;

 spółka zatrudnia co najmniej 3 osoby (z wyłączeniem udziałowców);

 przychody pasywne spółki nie przewyższają przychodów z działalności
operacyjnej;

 spółka ponosi nakłady inwestycyjne,

Spółki będą musiały również reinwestować zyski spółki w środki trwałe lub
miejsca pracy oraz mogą wybrać ten sposób rozliczeń na określony okres
czasu – 4 lata - z możliwością przedłużenia na kolejne czteroletnie okresy,

Projekt przewiduje wiele wyłączeń uniemożliwiających skorzystanie
z estońskiego CIT w szczególności dla przedsiębiorstw finansowych, spółek
osiągających dochody w specjalnych strefach ekonomicznych, spółek w stanie
upadłości lub likwidacji oraz podatników utworzonych w wyniku działań
restrukturyzacyjnych (m. in. połączenia i podziały),,

brak możliwości skorzystania jednocześnie z estońskiego CIT i ulgi B+R czy IP
Box.
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Spółki nieruchomościowe 

Wprowadzenie kontrowersyjnego mechanizmu, w którym rolę płatnika

pełni podmiot, będący przedmiotem transakcji, poprzez

przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w

spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę

nieruchomościową,

Def. Spółki nieruchomościowej - co najmniej 50% wartości rynkowej

aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa

nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych

nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł,

Nałożenie innych obowiązków na spółki nieruchomościowe,

w szczególności:

i. konieczność ustanowienia przedstawiciela podatkowego w 

konkretnych przypadkach  

ii. obowiązek przekazywania informacji o udziałowcach 

/akcjonariuszach spółek nieruchomościowych.
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Ograniczenie możliwości rozliczenia 

strat podatkowych 

Ograniczenie możliwości rozliczenia strat podatkowych przez podatników,

którzy przejęli majątek innych podmiotów stanowiący przedsiębiorstwo lub

jego zorganizowaną część w wyniku połączenia, aportu lub zakupu

sfinansowanego wkładem pieniężnym gdy;

 przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej

działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu,

w całości albo w części takim przejęciem jest inny niż przedmiot

faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed

przejęciem lub nabyciem, lub

 co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub

podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik

poniósł taką stratę, praw takich nie posiadały.
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Objęcie opodatkowaniem podziału 

majątku likwidowanej osoby prawnej

Zrównanie po stronie spółki pod kątem opodatkowania czynności wydania
majątku likwidowanej spółki ze sprzedażą aktywów.

Zmiana ostateczne zamyka trwające od lat spory fiskusa
z podatnikami w zakresie zastosowania art. 14a ustawy o CIT
w sytuacji podziału majątku likwidowanej osoby prawnej.

Podatnikiem w tego podatku będzie likwidowana spółka

Przychodem będzie wartość rynkowa otrzymanych (wydanych) składników
majątku.

Zmiana powoduje szereg istotnych problemów księgowych
i podatkowych wobec zasady, że sprawozdanie likwidacyjne sporządza się
na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku
pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli a po tym dniu
spółka nie prowadzi już ksiąg, nie rozpoczyna się kolejny jej rok obrotowy
ani podatkowy.
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Rozszerzenie prawa do ryczałtu  

ewidencjonowanego i obniżenie stawki 17%

Obniżenie stawki ryczałtu ewidencjonowanego z 20% do 17%,

Rozszerzenie kręgu podatników prowadzący pozarolniczą działalność
gospodarczą którzy mogą skorzystać z rozliczania się na zasadach
ryczałtu ewidencjonowanego w tym poprzez objęcie nim wolnych
zawodów czy w ramach spółki cywilnej lub jawnej skorzystają
z niskich stawek podatkowych,

Podniesienie dotychczasowego limitu przychodów z 250 000 EUR do
2 000 000 EUR,

Forma ta może być korzystna dla przedsiębiorców, których koszty
ponoszone w związku z działalnością są niewielkie lub znikome, gdyż
nie można ich odliczyć od osiąganych przychodów,

Wybór tej opcji oznacza utratę:

 możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, lub

 skorzystania z preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci.
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Rozszerzenie kręgu podmiotów 

płacących 8,5% ryczałt od wynajmu 

8,5 % ryczałt i 12,5 % od nadwyżki 100 tysięcy zł, będzie dotyczył m.in.:

 przychodów z tzw. najmu prywatnego,

 przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT, czyli z

najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o

podobnym charakterze, składników majątku związanych

z działalnością gospodarczą, które to przychody, oprócz przychodów z

podstawowej działalności gospodarczej, są również zaliczane do

działalności gospodarczej,

 świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

 świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub

dzierżawionych (PKWiU 68.20.1).
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Ulga abolicyjna 

Drastyczne ograniczenie ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g Ustawy

o PIT,

Celem jest zrównanie sytuacji osób pracujących w krajach, z którymi

Polska umówiła się na mniej korzystną dla podatników metodę

(odliczenia proporcjonalnego), i w krajach, z którymi umówiła się na

bardziej korzystną metodę (wyłączenia z progresją). Wskutek nowelizacji

ulga została ograniczona do kwoty nieprzekraczającej

1360 zł,

dodatkowe opodatkowanie dochodów osiąganych za granicą według

stawek polskich, czyli nawet 32%.
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Kolejne odroczenie w WHT 

Odroczenie obowiązkowego poboru podatku na moment wypłaty

należności powyżej 2 mln PLN,

W ostatnich dniach zostały opublikowane projekty rozporządzeń

(dotyczących CIT i PIT), na podstawie których wejście w życie procedury

WHT pay & refund (czyli obowiązku poboru podatku według stawki krajowej

z prawem do zwrotu całości bądź części podatku), zostanie

w określonych przypadkach odroczone do 30 czerwca 2021 r.,

MF potwierdza, że nadal przygotowywane są rozwiązania na poziomie

ustawowym, które mają zmodernizować zasady poboru podatku

u źródła.
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Specjalizacja:

Prawo podatkowe, w szczególności w zakresie optymalizacji podatkowej

w transakcjach kapitałowych fuzji i przejęć oraz analizie konsekwencji

podatkowych krajowych i międzynarodowych struktur i transakcji gospodarczych,

identyfikacja i zmniejszenie związanych z nimi ryzyk podatkowych, optymalizacja

podatkowa, doradztwo podatkowe w zakresie fuzji i przejęć, wszelkie aspekty

restrukturyzacji spółek kapitałowych oraz osobowych, procedura podatkowa oraz

doradztwo w zakresie podatków międzynarodowych.

Doświadczenie:

Reprezentuje Klientów Kancelarii przed organami podatkowymi i sądami

administracyjnymi, zarówno w sprawach podatku dochodowego, jak i podatku

VAT.

W latach 1987-1992pracowała w Muzeum Sztuki Współczesnej.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje podatkowe aspekty doradztwa prawnego,

takie jak analiza konsekwencji podatkowych krajowych i międzynarodowych

struktur i transakcji gospodarczych, identyfikacja i zmniejszenie związanych

z nimi ryzyk podatkowych, optymalizacja podatkowa, doradztwo podatkowe

w zakresie fuzji i przejęć, wszelkie aspekty restrukturyzacji spółek kapitałowych

oraz osobowych, procedura podatkowa oraz doradztwo w zakresie podatków

międzynarodowych.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii GESSEL pracowała

w międzynarodowej kancelarii specjalizującej się w doradztwie podatkowym.

W Kancelarii GESSEL od 2002 roku.

Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji (1986).

Inarda Bielińska

of counsel, radca prawny



Specjalizacja:

Prawo podatkowe, międzynarodowe prawo podatkowe,

fuzje i przejęcia,

fundusze inwestycyjne.

Doświadczenie:

Posiada ponad 6-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym na

rzecz klientów indywidualnych oraz korporacyjnych, w tym klientów zagranicznych.

Doświadczenie zawodowe Katarzyny obejmuje w szczególności strategiczne

planowanie podatkowe oraz doradztwo przy transakcjach M&A i restrukturyzacjach.

W swojej dotychczasowej pracy wspierała również klientów w procesach zmiany

rezydencji podatkowej oraz w toku kontroli podatkowych, postępowań kontrolnych,

postępowań podatkowych i postępowań sądowo-administracyjnych.

Przed dołączeniem do zespołu GESSEL zdobywała doświadczenie w kancelariach

prawnych oraz spółkach doradztwa podatkowego, w tym jednej ze spółek BIG4.

W latach 2015-2018 zawodowo związana z jedną z renomowanych krakowskich

kancelarii, specjalizującą się w prawie rynku kapitałowego, restrukturyzacjach

i strategicznym planowaniu podatkowym. Katarzyna współpracowała również

z krakowskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, gdzie wspierała dział

obsługi funduszy inwestycyjnych oraz zajmowała się doradztwem podatkowym.

Z Kancelarią GESSEL związana od października 2019 r.

Wykształcenie:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: kierunek prawo (studia

magisterskie) oraz kierunek administracja (studia licencjackie).

Uniwersytet Jagielloński, studia podyplomowe: Prawo Własności Intelektualnej.

Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe: Ceny Transferowe i Zarządzanie

Podatkami.

Katarzyna Lisowska

starszy prawnik, radca prawny
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