
ERRATA

do ksi¹¿ki

Spó³ka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik

(z suplementem elektronicznym)

Strona Jest: Powinno byæ:

19 1) inny sposób opodatkowania dochodów –

spó³ki kapita³owe oraz spó³ka

komandytowo-akcyjna s¹ podatnikami

podatku dochodowego od osób

prawnych. W praktyce oznacza to, ¿e

zysk wypracowany przez spó³kê

w pierwszej kolejnoœci opodatkowany

jest ww. podatkiem (15% albo 19%).

Je¿eli wspólnicy uchwal¹ wyp³atê

dywidendy, to ta ponownie podlega

opodatkowaniu zrycza³towanym

podatkiem dochodowym w wysokoœci

19%. W spó³ce wystêpuje zatem

dwukrotne opodatkowanie dochodu,

zanim trafi on do wspólników. Fakt ten

wp³ywa na wysokoœæ faktycznych wyp³at

przekazywanych wspólnikom;

1) inny sposób opodatkowania dochodów –

spó³ki kapita³owe oraz spó³ka

komandytowo-akcyjna s¹ podatnikami

podatku dochodowego od osób

prawnych. W praktyce oznacza to, ¿e

zysk wypracowany przez spó³kê

w pierwszej kolejnoœci opodatkowany

jest ww. podatkiem (9% albo 19%).

Je¿eli wspólnicy uchwal¹ wyp³atê

dywidendy, to ta ponownie podlega

opodatkowaniu zrycza³towanym

podatkiem dochodowym w wysokoœci

19%. W spó³ce wystêpuje zatem

dwukrotne opodatkowanie dochodu,

zanim trafi on do wspólników. Fakt ten

wp³ywa na wysokoœæ faktycznych wyp³at

przekazywanych wspólnikom;

28 – podatek dochodowy – w przypadku

wnoszenia do spó³ki wk³adów

niepieniê¿nych mo¿e powstaæ obowi¹zek

zap³aty podatku dochodowego przez

wspólników. Podatek ten wynosi 19%

(15% – w przypadku ma³ych podatników

podatku dochodowego od osób

prawnych, a tak¿e podatników tego

podatku rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ –

w roku podatkowym, w którym

rozpoczêli dzia³alnoœæ) dochodu

stanowi¹cego ró¿nicê pomiêdzy

wartoœci¹ aportu przyjêt¹ w umowie

spó³ki a kosztami uzyskania przychodu

zwi¹zanymi m.in. z wytworzeniem albo

nabyciem aportu przez wspólnika5. Przy

czym wolne jest od podatku wniesienie

aportem do spó³ki z o.o. przedsiêbiorstwa

albo jego zorganizowanej czêœci;

– podatek dochodowy – w przypadku

wnoszenia do spó³ki wk³adów

niepieniê¿nych mo¿e powstaæ obowi¹zek

zap³aty podatku dochodowego przez

wspólników. Podatek ten wynosi 19%

(9% – w przypadku ma³ych podatników

podatku dochodowego od osób

prawnych, a tak¿e podatników tego

podatku rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ –

w roku podatkowym, w którym

rozpoczêli dzia³alnoœæ) dochodu

stanowi¹cego ró¿nicê pomiêdzy

wartoœci¹ aportu przyjêt¹ w umowie

spó³ki a kosztami uzyskania przychodu

zwi¹zanymi m.in. z wytworzeniem albo

nabyciem aportu przez wspólnika5. Przy

czym wolne jest od podatku wniesienie

aportem do spó³ki z o.o. przedsiêbiorstwa

albo jego zorganizowanej czêœci;
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