TAX ALERT
NR 2 / 2021
Styczeń 2021

Zmiany w podatkach dochodowych w na 2021 r.



Niniejszym, chciałbym przedstawić Państwu w poniższej tabeli najważniejsze ze zmian w podatkach
dochodowych na 2021 r.
Wprowadzona
zmiana

Istota zmiany
1)

Zmiana dotyczy jedynie polskich rezydentów, którzy co do zasady mieszkają w
Polsce ponad 183 dni w roku,

2)

Będzie miała zastosowanie kwota wolna od opodatkowania, tj. 8.000. zł
rocznie,

3)

Kwota zmniejszająca podatek wynosi 1360 zł - dla podstawy obliczenia
podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000 zł,

4)

Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym
zgodnie z przepisem Art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o PIT a kwotą podatku
obliczonego od dochodów ze źródeł, jednakże odliczenie to nie może
przekroczyć wysokości kwoty 1360 zł. Ograniczenia tego nie stosuje się do
dochodów osiąganych w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej ze źródeł, o których mowa w przepisach art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8
lit. a i pkt 9, jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług
wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

1)

Od 2021 r. zostanie podniesiony limit przychodów z 250 tys. euro do 2 mln
euro uprawniający do tej formy opodatkowania.

2)

Ponadto istotnie rozszerzono katalog podmiotowy, które mogą skorzystać
z ryczałtu, m.in.: prawnicy, doradcy podatkowi, księgowi, firmy zajmujące się
najmem nieruchomości.

1. Ograniczenie
ulgi abolicyjnej

2. Ryczałt od
przychodów
ewidencjonowanych

3. 9% CIT

Z 1,2 mln euro do 2 mln euro wzrośnie limit bieżących przychodów
wpływający na prawo do 9-proc. stawki CIT.
Nie trzeba jako dłużnik stosować przepisów o złych długach zarówno na
poziomie zaliczek na podatek, jak i w stosunku rocznym, jeżeli:
1) podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym (odnośnie zaliczek na
podatek) lub roku podatkowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z
powodu COVID-19 i

4. Zatory płatnicze w
czasie COVID

2) uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym (odnośnie zaliczek
na podatek) lub roku podatkowym przychody, o których mowa w art. 12 CIT, są
niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu
poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął
prowadzenie działalności gospodarczej w – w roku podatkowym stosunku do
uzyskanych w tym roku średnich miesięcznych przychodów, o których mowa w
art. 12 CIT
Drugiego warunku nie stosuje się, jeśli podatnik:
1) Był od 2019 opodatkowany w formie, w której nie ustala się przychodów
2) Rozpoczął działalność gospodarczą w IV kwartale poprzedniego roku i nie
uzyskał w tym okresie przychodów wymienionych w art. 12 CIT
3) Rozpoczął działalność w danym roku podatkowym
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Wierzyciel może natomiast skorzystać z ulgi na poziomie zaliczek na podatek i na
poziomie rozliczenia rocznego już po upływie 30 dni od upływu terminu płatności (a
nie 90). Odnosi się to tylko do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł
negatywne skutki ekonomiczne z powodu COVID. Przepisy stosuje się nie dłużej, niż
końca roku kalendarzowego, w którym zostanie odwołana epidemia COVID
Znowelizowane przepisy pozwalają:
1) obniżać stawki amortyzacyjne podane w załączniku 1 do ustawy,
5. Stawki
amortyzacji

2) podwyższać stawki amortyzacji podatkowej dla maszyn i urządzeń z grup 4-6,8
KŚT poddanych szybkiemu postępowi technicznemu (bądź rezygnować z ich
stosowania).
art. 16j CIT pozwala na indywidualną (szybszą) amortyzację używanych środków
trwałych. Ust. 2 i 3 wspomnianego artykułu definiują, co oznacza słowo „używane” –
wykorzystywane przed nabyciem przez co najmniej 60 miesięcy (budynki,
budowle) / 6 miesięcy (inne środki trwałe).
Powyższego nie stosuje się do środków trwałych wykorzystywanych przez
podatników w działalności, z której dochody podlegają zwolnieniu z
opodatkowania podatkiem dochodowym w okresie korzystania z takiego
zwolnienia.
Przy ustalaniu dochodu lub straty nie uwzględnia się strat podatnika, jeżeli podatnik:
przejął inny podmiot
1) nabył (także przez aport) przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część

6. Rozliczenia strat
2) otrzymał wkład pieniężny,
zorganizowaną część

za

który

nabył

przedsiębiorstwo

lub

jego

i w wyniku tego zmienił się w całości lub części przedmiot podstawowej
działalności podatnika lub co najmniej 25% udziałów podatnika zmieniło
właściciela od dnia kończącego rok podatkowy, w którym poniesiono stratę

7. Struktury
hybrydowe

Celem wprowadzanych zmian jest zapobieganie rozbieżnością powstających przy
hybrydach. Rozbieżności te mogą wystąpić:
1) gdy odmiennie kwalifikowane są podmioty - podmiot jest traktowany jako
transparentny do celów podatkowych w jednej jurysdykcji i jako
nietransparentny w innej jurysdykcji lub
2) gdy odmiennie kwalifikowane są płatności - dwie jurysdykcje w różny sposób
traktują płatność (instrument finansowy) dla celów podatkowych.
Rezultatem zmian będzie to, że polskie podmioty nie będą mogły traktować
danej płatności jako kosztów uzyskania przychodów w sytuacjach, w których
istnieje podwójne odliczenie, czy odliczenie bez opodatkowania.

Na Państwa życzenie, chętnie udzielimy wszelkich szczegółowych wyjaśnień w powyższym zakresie.
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