ZAPOWIEDŹ ISTOTNYCH ZMIAN W CIT I PIT
Minister Rozwoju i Finansów przedstawił projekt ustawy wprowadzającej duże zmiany z przepisach
podatkowych. Czy wejdą w życie już w 2018?
W trakcie wakacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt zmieniający ustawę
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i
ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Planowane zmiany śmiało można określić jako rewolucyjne, a miałyby wejść w życie co do zasady 1
stycznia 2018 r.
W świetle uzasadnienia autora (Ministra Rozwoju i Finansów) celem projektowanej ustawy jest
uszczelnienie systemu podatkowego, jak również implementacja Dyrektywy Rady UE. Chociaż niektóre
proponowane zmiany są dalej idące niż wynika to z dyrektywy.
Pojawiła się już pierwsza wersja projektu ustawy. Sam projekt znajduje się na etapie uzgodnień i
konsultacji, a lista zgłoszonych uwag w ramach konsultacji publicznych (które nadał wpływają) jest…
imponująca.
Wśród najistotniejszych zakładanych zmian są m.in.:
•

w ustawie CIT i PIT:
▪ wprowadzenie podatku od określonych nieruchomości komercyjnych, o
wartości początkowej ponad 10 mln zł, wg. stawki ok. 0,5% wartości
początkowej rocznie
▪ zmiana zasad opodatkowania CFC (zagraniczne spółki kontrolowane)
▪ zmiana zasad opodatkowania podziału spółek
▪ podwyższenie progu jednorazowej amortyzacji do 5.000 zł
▪ wprowadzenie klauzuli uzasadnienia ekonomicznego przy aporcie ZCP lub
przedsiębiorstwa

•

w ustawie PIT i o zryczałtowanym podatku dochodowym:
▪ wprowadzenie limitu kwotowego dla przychodu z najmu, dla którego możliwe
będzie opodatkowanie 8,5% ryczałtem
▪ wprowadzenie definicji programów motywacyjnych i wskazanie, że przychody
uzyskiwane w ramach programów motywacyjnych nie będą zaliczane do
źródła pod nazwą kapitały pieniężne, a do przychodów ze stosunku pracy lub
z działalności wykonywanej osobiście (efektywnie opodatkowanie wg skali
podatkowej)
▪ wprowadzenie ograniczeń w możliwości zaliczania do KUP odpisów
amortyzacyjnych od składników majątkowych otrzymanych w drodze
darowizny lub spadku

•

w ustawie CIT:
▪ wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów, tj. zyski kapitałowe i działalność
gospodarcza, oraz prowadzenie dla nich osobnych „rachunków” podatkowych
(odrębne rozliczanie przychodów i kosztów w obu źródłach)
▪ zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji

▪

▪
▪

ograniczenia dla możliwości zaliczania do KUP wydatków na usługi
niematerialne (tj. np. usługi doradcze, prawne, reklamowe i marketingowe
itp., nie tylko od podmiotów powiązanych) oraz na opłaty licencyjne za
korzystanie z określonych WNiP (np. znaki towarowe)
wyłączenie podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub z jednostkami
samorządowymi z obowiązku sporządzania dokumentacji TP
zmiany przepisów regulujących opodatkowanie Podatkowych Grup
Kapitałowych

Pozostaje mieć nadzieję, że w wyniku konsultacji społecznych projekt przejdzie głęboką metamorfozę.
Będziemy dla Państwa śledzić postępy w pracach nad projektem ustawy i informować o planowanych
zmianach.
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