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TAX Alert   

Wrzesień 2020 

 

(NIE)ZAPOWIEDZIANE ZMIANY W CIT 

Rada Ministrów, powołując się na odpowiedź na tworzone przez podatników struktury 

optymalizacyjne, projektuje zmiany do ustawy o CIT mające na celu, podobnie 

jak w ubiegłych latach, uszczelnienie systemu. 

PLANOWANE ZMIANY 

NA AGENDZIE 

RZĄDOWEJ DOTYCZĄ 

NASTĘPUJĄCYCH 

KWESTII: 

◼ Podatek od sprzedaży udziałów w spółce nieruchomościowej zapłaci sama spółka – 

a nie jak dotychczas jej wspólnicy 

◼ Upodmiotowienie podatkowe spółek komandytowych – transparentne 

dotychczas spółki komandytowe posiadające siedzibę i zarząd na terytorium RP 

zapłacą podatek CIT 

◼ Spółki jawne zostaną opodatkowane CIT – jeśli wspólnicy uczestniczący w takich 

spółkach nie zostaną ujawnieni 

◼ Publikacja polityki podatkowej dla wybranych podmiotów – może oznaczać 

dodatkowe obowiązki dokumentacyjne. Odpowiedzią na tę zmianę może być nasza 

najnowsza usługa – System Zarządzania Funkcją Podatkową (Tax CMS) 

◼ Ceny transferowe ponownie do zmiany – w zapowiadanym zakresie dotyczącym 

transakcji z podmiotami w rajach podatkowych 

◼ Ograniczenie możliwości rozpoznania strat podatkowych dla podmiotów po 

przejęciu innego podmiotu lub po otrzymaniu wkładu pieniężnego lub aportu 

przedsiębiorstwa / jego zorganizowanej części 

◼ Likwidacje opodatkowane wg wartości rynkowej – rozszerzenie katalogu normy 

z art. 14a o przekazanie przez likwidowaną spółkę majątku rzeczowego na rzecz jej 

wspólników, co oznacza zrównanie wydania majątku likwidacyjnego z jego 

sprzedażą (obecnie sądy administracyjne nie zgadzają się z taką interpretacją).  

◼ Ograniczenia w amortyzacji – zbliżenie zasad ustalania podatkowych odpisów 

amortyzacyjnych do odpisów ustalanych metodą rachunkową 

◼ Wskaźnik ograniczenia w odliczalności kosztów finansowania dłużnego ma 

ulec doprecyzowaniu, można domniemywać, że w kierunku niekorzystnym dla 

podatników, podważanym dotychczas przez sądy administracyjne 

◼ Przedłużenie obowiązywania zwolnienia z podatku minimalnego od 

wynajmowanych budynków – w przypadku przedłużania się pandemii 

koronawirusa  

◼ Ograniczenie możliwości obniżania stawek amortyzacyjnych w sytuacji, gdy 

podatnik korzysta ze zwolnienia z opodatkowania 

◼ Podwyższenie limitu przychodowego z bieżącego roku dla „małych podatników”, 

uprawnionych do stosowania obniżonej stawki 9% z 1,2 mln EUR przychodów 

do 2 mln EUR przychodów 

◼ Dostosowanie zasad podziału na źródła dochodów, osiąganych przez 

nierezydentów, do standardów wprowadzonych przez tzw. Multilateral 

Instrument (MLI) i umów unikania podwójnego opodatkowania. 

 

Projektowana ustawa jest obecnie na etapie prac – 4 września 2020 r. opublikowano 

informację o jej głównych założeniach. 
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https://www.tpa-group.pl/pl/nieruchomosci/
https://www.tpa-group.pl/pl/tax-cms/
https://www.tpa-group.pl/pl/uslugidoradztwo-podatkoweceny-transferowe/
https://www.tpa-group.pl/pl/podatek-minimalny
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Bądź na bieżąco >>>  subskrybuj nasz newsletter! 

 Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma 

charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie 

prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów 

TPA Poland. 
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TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej 

i Południowo-Wschodniej. 

  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym 

efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora nieruchomości 

i doradztwa personalnego, a także audytu i doradztwa biznesowego pod marką Baker Tilly TPA. Naturalnym uzupełnieniem naszych 

interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą oferujemy pod marką Baker Tilly Woroszylska Legal.  

 

TPA Poland, Baker Tilly TPA oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce – jednej 

z największych globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

 

Jako członek Baker Tilly International łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem 

międzynarodowej grupy doradczej. 

 

www.tpa-group.pl | www.bakertilly.pl 
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