Małe firmy zapłacą niższy CIT - zmiany od 2017 r.
Od 1 stycznia 2017 r. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność będą
mogli stosować obniżoną z 19 proc. do 15 proc. stawkę podatku dochodowego od osób
prawnych. Według szacunków - z obniżonej 15-procentowej stawki podatku
dochodowego od osób prawnych będzie mogło skorzystać ok. 90 proc. podatników CIT,
czyli blisko 400 tys. firm.
Dla kogo niższa stawka CIT?
Zgodnie z ustawą z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2017 r.
zmniejszoną stawkę podatkową płacić będą firmy, których wartość przychodu ze sprzedaży,
wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym
równowartości w złotych 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników
rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe
grupy kapitałowe. Ustawa zawiera przepisy, które uniemożliwią skorzystanie z
preferencyjnej stawki podatkowej przedsiębiorcom, którzy np. podzielą firmę tylko po to, aby
skorzystać z obniżonej stawki CIT.
Celem tej regulacji jest wsparcie podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu
kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji stanowią główną barierę w
prowadzeniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa. W perspektywie długookresowej rozwiązanie
to powinno przyczynić się także do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego Polski oraz
stworzenia sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków.
Inne zmiany
W ustawie znalazły się zmiany doprecyzowujące obecne przepisy, tak aby wyeliminować
wątpliwości interpretacyjne mogące skutkować unikaniem opodatkowania niektórych
dochodów, m.in. zmianę zasad ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce
w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część. Przewidziano także doprecyzowanie przypadków, w których dochód
podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany
na terytorium Polski. Rozwiązania te stanowią element uszczelnienia prawa podatkowego.
Jolanta Mazur
Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Data publikacji: 27 grudnia 2016 r.

