
NOTA AKTUALIZACYJNA

do ksi¹¿ki

CIT w firmie

– przyk³ady – komentarze – interpretacje

Od momentu wydania publikacji ukaza³o siê kilka zmian w ustawie o CIT.

Poni¿ej znajduje siê ich krótkie omówienie z podaniem aktów prawnych

wprowadzaj¹cych nowelizacje.

Od 25 paŸdziernika 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeœnia

2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku wêglowodorowym oraz

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1978) czêœci

podatników przywrócono w art. 27a ustawy o CIT mo¿liwoœæ sk³adania ze-

znañ rocznych w postaci papierowej. Chodzi tu o podatników osi¹gaj¹cych

wy³¹cznie dochody zwolnione przedmiotowo (na podstawie art. 17 ust. 1 usta-

wy o CIT) oraz podatników, którzy nie s¹ obowi¹zani do sporz¹dzenia dekla-

racji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b,

art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy z dnia

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, ¿e

taki podatnik nie mo¿e zatrudniaæ w jakiejkolwiek formie osób fizycznych

(np. na podstawie umowy o pracê, umowy zlecenia, umowy o dzie³o) ani

wyp³acaæ im jakichkolwiek œwiadczeñ (pieniê¿nych i rzeczowych).

Od 1 stycznia 2020 r. na podstawie wskazanej wy¿ej ustawy zmodyfiko-

wany zosta³ na³o¿ony na podmioty niewpisane do rejestru przedsiêbiorców

Krajowego Rejestru S¹dowego obowi¹zek elektronicznego przesy³ania spra-

wozdañ finansowych. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT sprawozdania te

przekazywane s¹, za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej, Szefowi

Krajowej Administracji Skarbowej wraz ze sprawozdaniem z badania, w ter-

minie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe jest sporz¹dzane w postaci elektronicznej odpo-

wiadaj¹cej strukturze logicznej udostêpnianej na podstawie art. 45 ust. 1g

lub 1h ustawy o rachunkowoœci. Obowi¹zek z³o¿enia sprawozdania z ba-

dania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na pod-

stawie odrêbnych przepisów, s¹ zwolnione z obowi¹zku badania.
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Tak¿e od 1 stycznia 2020 r. obowi¹zuje zmodyfikowana definicja ma³ego

podatnika wprowadzona ustaw¹ z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie nie-

których ustaw w celu wprowadzenia uproszczeñ dla przedsiêbiorców w pra-

wie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244). Ma³ym

podatnikiem na podstawie art. 5a pkt 20 ustawy o CIT jest podatnik, u któ-

rego wartoœæ przychodu ze sprzeda¿y (wraz z kwot¹ nale¿nego podatku od

towarów i us³ug) nie przekroczy³a w poprzednim roku podatkowym wy-

ra¿onej w z³otych kwoty odpowiadaj¹cej równowartoœci 2.000.000 euro,

a w przypadku przedsiêbiorstwa w spadku równie¿ przychodu ze sprzeda¿y

u zmar³ego przedsiêbiorcy; przeliczenia kwot wyra¿onych w euro dokonuje

siê wed³ug œredniego kursu euro og³aszanego przez Narodowy Bank Polski

na pierwszy dzieñ roboczy paŸdziernika poprzedniego roku podatkowego,

w zaokr¹gleniu do 1.000 z³. Nie zmieniono przy tym limitu przychodów,

którego przekroczenie uniemo¿liwia stosowanie obni¿onej stawki 9% po-

datku. Nadal zatem limit ten wynosi wyra¿on¹ w z³otych kwotê odpowiada-

j¹c¹ równowartoœci 1.200.000 euro przeliczonej wed³ug œredniego kursu

euro og³aszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzieñ roboczy

roku podatkowego, w zaokr¹gleniu do 1.000 z³.

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniaj¹ce

rozporz¹dzenie w sprawie wy³¹czenia lub ograniczenia stosowania art. 26

ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r.

poz. 2528) przed³u¿y³o od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. odejœcie

od niektórych wymogów dotycz¹cych poboru podatku u Ÿród³a. Nadal za-

tem do koñca czerwca 2020 r. nie jest istotny limit nale¿noœci w wysokoœci

2.000.000 z³ dla jednego podmiotu, jeœli p³atnik chce skorzystaæ ze zwol-

nienia z podatku u Ÿród³a (ewentualnie z mo¿liwoœci niepobrania podatku

albo pobrania go wed³ug ni¿szej stawki wynikaj¹cej z umowy o unikaniu

podwójnego opodatkowania).

Dnia 15 lipca 2019 r. zosta³y wydane przez Ministra Finansów objaœnienia

podatkowe dotycz¹ce preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarza-

nych przez prawa w³asnoœci intelektualnej – IP Box (zamieszczono je na

stronie https://www.podatki.gov.pl). Zawieraj¹ one dok³adne wyt³umacze-

nie kwestii zwi¹zanych ze stosowaniem opodatkowania IP Box. Co istotne,

zastosowanie siê do objaœnieñ przez podatnika powoduje objêcie go w tym

zakresie ochron¹ przewidzian¹ w Ordynacji podatkowej.
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