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Projekt został uchwalony przez
Sejm w dniu 28 października
2020 r.
Zgodnie z założeniami Projektu
obok
spółek
komandytowoakcyjnych
oraz
spółek
kapitałowych, podatkiem CIT
mają
zostać
objęte
spółki
komandytowe
oraz
część
spółek jawnych.
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W odniesieniu do spółek jawnych Projekt przewiduje wyłączenia,
mianowicie podatek CIT nie obejmie spółek, które spełniają łącznie
poniższe kryteria:
wspólnikami w danej spółce jawnej są wyłącznie osoby fizyczne;
spółka jawna przed rozpoczęciem roku obrotowego udzieli
informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
posiadających (bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów
niebędących podatnikami podatku dochodowego) prawa do
udziału w zysku tej spółki [1].
Informacje należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego
właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika
urzędu
skarbowego
właściwego
dla
każdego
podatnika
osiągającego dochody z takiej spółki.

[1] Spółka jawna będzie zobowiązana również złożyć aktualizację przedmiotowej informacji w terminie 14 dni, licząc od dnia
zaistnienia zmian w przekazanej informacji.

ZWOLNIENIA
PRZEDMIOTOWE
PRZEWIDZIANE W
PROJEKCIE USTAWY
Projekt przewiduje również wyłączenia
podatku CIT zwolniona będzie kwota:

przedmiotowe,

tj.

od

stanowiąca 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza
z tytułu udziału w zyskach, przy czym nie wyższa niż
60.000 zł przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie
z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej,
w której podatnik jest komandytariuszem.

50%

60.000 zł przychodu
odrębnie z tytułu
udziału w zyskach
w każdej sp.k., w której
podatnik jest
komandytariuszem
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Od zasady, o której mowa wcześniej mamy wyjątki, bowiem gdy komandytariusz:
posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce kapitałowej lub spółce
kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej;
jest członkiem zarządu komplementariusza
jest członkiem zarządu spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów
(akcji) w komplementariuszu
jest podmiotem powiązanym[2] z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej
bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w komplementariuszu
Projekt przewiduje ponadto zwolnienie z podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego
będącego budynkiem, który:
stanowi własność podatnika,
został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej
umowy o podobnym charakterze,
jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zwolnieniu z takiego opodatkowania podlegają przychody ustalone za okres:
od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany – w przypadku
obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

[2] Pod pojęciem "podmiot powiązany" rozumie się tutaj (i) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej
jeden inny podmiot, lub (ii) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do
drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub (iii) spółkę niemającą osobowości prawnej
i jej wspólników, lub (iv) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w
jej skład i jej zagraniczny zakład.
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NA OBJĘCIE PODATNIKÓW
OBNIŻONĄ STAWKĄ CIT

Projekt przewiduje, że dla podmiotów objętych podatkiem CIT, znajdą
zastosowanie dotychczasowe wyłączenia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych (brak możliwości skorzystania z 9%
stawki podatku CIT).
Zgodnie z Projektem dotychczasowe regulacje mają znaleźć również
zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych
utworzonych w okresie od dnia następującego po dniu ogłoszenia Projektu, tj.
przed dniem 1 stycznia 2021 r., czyli przed dniem wejścia w życie Ustawy, w
wyniku:
przekształcenia,
połączenia
lub
podziału
przekształcenia spółki w inną spółkę,

podatników,

z

wyjątkiem
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LUB:
przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we
własnym
imieniu
działalność
gospodarczą
(a
więc
prowadzącego
jednoosobową działalność gospodarczą) lub spółki niebędącej osobą prawną,
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LUB:
w wyniku
fizycznych
prawnej:

następujących zdarzeń dotyczących osób prawnych, osób
albo jednostek organizacyjnych niemających osobowości

>>
które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie
przedsiębiorstwo,
zorganizowaną
część
przedsiębiorstwa
albo
składniki
majątku
tego
przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro
przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 1
października 2020 r., w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się,
stosując odpowiednio przepisy art. 14 ustawy zmienianej w art. 2, albo
>>
które wniosły tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki
majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te
osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
>>
jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym
bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio
prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego
przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro
przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 1
października 2020 r., w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się,
stosując odpowiednio przepisy art. 14 ustawy zmienianej w art. 2.
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LUB:
dokonali podziału
LUB:
wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
>>

>>

uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną
część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa
o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty
10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 października 2020 r.,
w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników
oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 ustawy
zmienianej w art. 2, lub
składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji
innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje)
tych innych likwidowanych podatników.

MOŻLIWOŚĆ
ODLICZENIA
PODATKU PRZEZ
KOMPLEMENTARIUSZA
Udział w zysku spółki komandytowej
należny komplementariuszowi, będącemu
podatnikiem podatku dochodowego od
osób prawnych, jest dochodem z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych, zatem
podlega on opodatkowaniu podatkiem
według stawki 19%.
Tak obliczony zryczałtowany podatek od
przychodów pomniejszany jest o kwotę
odpowiadającą iloczynowi procentowego
udziału komplementariusza w zysku tej
spółki i podatku należnego od dochodu
tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19
ustawy o CIT, za rok podatkowy, z którego
przychód z tytułu udziału w zysku został
uzyskany przez komplementariusza.

Kwota tego pomniejszenia nie
może przekroczyć kwoty podatku
dochodowego od osób prawnych
obliczonego zgodnie z art. 22 ust.
1 ustawy o CIT.
Powyższe
ma
analogiczne
zastosowanie
do
podatników
podatku od osób fizycznych.

PRZEWIDYWANY
TERMIN
WEJŚCIA W ŻYCIE
PROJEKTU USTAWY
Projekt wejdzie w życie z dniem 1 stycznia
2021 r. z wyjątkiem kilku przepisów.
Projekt
zakłada
bowiem,
że
w
dniu
następującym po dniu ogłoszenia Projektu,
wejdą w życie przepisy mówiące o:
wpływie przekształcenia przedsiębiorców
na zastosowanie Projektu ustawy,
terminie, od którego należy stosować
nowe przepisy dla spółek komandytowych
oraz spółek jawnych, które uzyskały status
podatnika podatku dochodowego od osób
prawnych;

W przypadku tych spółek
oraz w zakresie uzyskanych
przez podatników podatku
dochodowego
od
osób
prawnych
oraz
podatku
dochodowego
od
osób
fizycznych
przychodów
i
poniesionych
kosztów
z
uczestnictwa w takiej spółce,
w
tym
z
tytułu
objęcia
(nabycia)
udziałów
takiej
spółki,
wystąpienia
z
tej
spółki
lub
jej
likwidacji,
przepisy ustaw o podatku
dochodowym
od
osób
fizycznych oraz o podatku
dochodowym
od
osób
prawnych,
w
brzmieniu
nadanym Projektem, stosuje
się począwszy od pierwszego
dnia
roku
podatkowego
takiej
spółki
rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia
2020 r. [3].

[3] Jeżeli przyjęty przez taką spółkę przed dniem 1 stycznia 2021 r. rok obrotowy jest Inny niż kalendarzowy, spółka jest obowiązana do zamknięcia z
dniem 31 grudnia 2020 r. ksiąg rachunkowych
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