


Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania
dłużnego w kosztach podatkowych, polegająca na
doprecyzowaniu, że podatnicy są obowiązani
wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty
finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka
kosztów finansowania dłużnego przekracza wyższą
z kwot 3 mln zł/ 30% EBITDA, wprowadzenie
wyłączeń stosowania regulacji w sytuacjach, kiedy
finansującym jest bank lub SKOK mające siedzibę w
państwie członkowskim UE lub w państwie EOG
oraz w przypadku finansowania dłużnego
udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji)
lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach
niepowiązanych z podatnikiem.

Zmianę przepisów dotyczących polskiej spółki
holdingowej, przewidującą złagodzenie warunków
uprawniających do skorzystania ze zwolnienia,
m.in. przyznanie prawa do korzystania przez spółkę
holdingową ze zwolnienia z CIT dywidend,
zwolnienia dla SSE oraz Polskiej Strefy Inwestycji,
rezygnację z warunku zakazującego posiadania
więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej
spółki oraz posiadania ogółu praw i obowiązków w
spółce niebędącej osobą prawną, rozszerzenie
zakresu stosowania regulacji o prostą spółkę
akcyjną, wprowadzenie 100% zwolnienia z
dywidend (aktualnie 95%) oraz obowiązku
stosowania mechanizmu pay and refund przez
spółkę zależną, doprecyzowanie treści regulacji (w
tym w zakresie przesłanki dotyczącej 1 roku
posiadania udziałów spółce zależnej).

Uproszczenie procedury zwrotu podatku od
przychodów z budynków poprzez doprecyzowanie,
że nieodliczona kwota podatku od przychodów z
budynków podlega zwrotowi na wniosek podatnika
bez wydawania decyzji o zwrocie podatku, jeżeli
wniosek nie budzi wątpliwości.

28 czerwca 2022 r.

Ministerstwo Finansów proponuje kolejne zmiany w
podatkach dochodowych. W ślad za wcześniejszymi
zapowiedziami, opublikowano projekt ustawy z dnia
27 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych
innych ustaw. Projekt zakłada m.in.:

Odroczenie (do końca 2022 r.) i wprowadzenie
istotnych zmian do regulacji dotyczącej podatku
minimalnego, w szczególności zwiększenie
wskaźnika rentowności (2%) i zmianę metody jego
wyliczania, rozszerzenie katalogu włączeń ze
stosowania regulacji (dla małych podatników,
spółek komunalnych, podatników w stanie
upadłości lub likwidacji, podatników, których
rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była
powyżej wskaźnika 2%, a także podatników którzy
osiągają większość przychodów w związku ze
świadczeniem usług ochrony zdrowia oraz
wprowadzenie alternatywnej metody ustalania
podstawy opodatkowania.

Uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”.

Zmianę przepisów dotyczących opodatkowania
podatkiem od przerzuconych dochodów,
obejmującą doprecyzowanie brzemienia przesłanek
wskazanych w przepisach oraz wprowadzenie
przepisów dotyczących ustalenia podstawy
opodatkowania.

Zmianę przepisów dotyczących podatku u źródła
(WHT), tj. wyłączenie stosowania niektórych
obowiązków w zakresie wypłat dotyczących
skarbowych papierów wartościowych oraz
wydłużenie zakresu czasowego oświadczenia
płatnika wyłączającego obowiązek stosowania
mechanizmu pay and refund (do końca roku
podatkowego płatnika).

oRETy! – podatkowa strona nieruchomości



oRETy! – podatkowa strona nieruchomości

Zmiany w przepisach o zagranicznych jednostkach
kontrolowanych (CFC), w zakresie eliminacji
podwójnego opodatkowania CFC i wprowadzenia
przepisów mających na celu eliminację podwójnego
opodatkowania CFC w przypadku kaskadowej
wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych,
doprecyzowanie przesłanki dotyczącej wysokiej
rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do
posiadanych aktywów w związku ze zbyciem
aktywów w trakcie roku oraz doprecyzowania
definicji jednostki zależnej.

Projekt znajduje się obecnie w fazie konsultacji.
Wejście w życie ustawy planowane jest na dzień 1
stycznia 2023 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty
rozporządzeń dotyczących organów właściwych w
sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek
nieruchomościowych w PIT oraz CIT.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum
Legislacji zostały oblikowane projekty rozporządzań,
dotyczące właściwości organów podatkowych w
zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania
innym organom informacji, o których mowa w art. 45
ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz art. 27 ust. 1e ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, dotyczących spółek
nieruchomościowych oraz udziałowców
(akcjonariuszy) takich spółek.

Zgodnie z treścią projektowanych rozporządzeń,
organem właściwym dla przekazania informacji
dotyczącej struktury udziałowej spółek
nieruchomościowych na podstawie art. 27 ust. 1e pkt 1
ustawy o CIT/ art. 45 ust. 3f ustawy o PIT, będzie:

Naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla
spółki nieruchomościowej (jeśli spółka jest
podatnikiem CIT) lub dla adresu siedziby spółki
nieruchomościowej (jeżeli spółka nie jest
podatnikiem CIT), lub

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu
Skarbowego w Radomiu, jeżeli spółka
nieruchomościowa nie ma ustalonego odpowiednio
na ostatni dzień jej roku podatkowego albo roku
obrotowego adresu siedziby na terytorium
Rzeczypospolitej.

Treści zamieszczone w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub
bardziej szczegółowych informacji dotyczących omawianych kwestii proszone są o bezpośredni kontakt z prawnikami kancelarii act BSWW legal & tax.

Informacje przekazywane przez wspólników spółek
nieruchomościowych na podstawie art. 27 ust. 1e pkt 2
ustawy o CIT/ 45 ust. 3f pkt 2 ustawy o PIT będą
natomiast kierowane do:

Naczelnika urzędu skarbowego właściwego według
adresu siedziby/adresu miejsca zamieszkania
podatnika będącego wspólnikiem spółki
nieruchomościowej (jeżeli podatnik ten ma adres
siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
lub

Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w
Radomiu – w przypadku wspólników będących
osobami prawnymi, którzy nie mają adresu
siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
lub

Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego
Warszawa-Śródmieście – w przypadku wspólników
będących osobami fizycznymi, jeżeli podatnik
będący wspólnikiem spółki nieruchomościowej nie
ma adresu siedziby na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Projekty są obecnie na etapie uzgodnień.

Kwota czynszu za wydzierżawienie zakładu będzie
stanowić ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 w
zw. z art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, a tym
samym będzie ona podlegać opodatkowaniu
ryczałtem od dochodów Spółki – stwierdził Dyrektor
KIS w interpretacji indywidualnej z 7 czerwca 2022 r.
(0111-KDIB1-2.4010.103.2022.4.AK), uznając
stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

W kolejnej już interpretacji indywidualnej dotyczącej
interpretacji przepisów art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o
CIT Dyrektor KIS stwierdził, że czynsz płacony przez
Spółkę za wydzierżawienie majątku (zakładu) przez
wspólnika będzie stanowił ukryty zysk w rozumieniu
art. 28m ust. 3 ustawy o CIT. W ocenie organu
podatkowego, ustalenie ceny transakcji (wysokości
czynszu) na warunkach rynkowych nie przesądza, że
inne przesłanki wskazane w art. 28m ust. 3 ustawy o
CIT nie zostały spełnione. Za istotną dla
rozstrzygnięcia okoliczność organ uznał fakt, że spółka
nie posiada własnego zakładu, który jest niezbędny do
prowadzenia działalności gospodarczej i planuje
wydzierżawiać zakład od swoich wspólników, co
prowadzi do wniosku, że „wspólnicy Spółki nie zadbali
o wyposażenie Spółki w aktywa niezbędne dla
prowadzonej działalności gospodarczej”.
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Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, z
uwagi na liczne wątpliwości interpretacyjne dotyczące
stosowania przepisu mają one zostać uchylone.

Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania
przychodów dokonanych po 31 grudnia 2022 r.
odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych
nabytych, wynajętych i wprowadzonych do
ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r.
potwierdził Dyrektor KIS w interpretacji
indywidualnej z 6 czerwca 2022 r. (0115-
KDIT3.4011.417.2022.2.AD).

Organ podatkowy nie zgodził się z argumentacją
podatnika wskazującą, że przyjęte przez ustawodawcę
rozwiązanie pozostaje w sprzeczności z zasadą
ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w
toku wynikającą z zasady demokratycznego państwa
prawnego i art. 2 Konstytucji i uznał stanowisko
podatnika za nieprawidłowe. Tym samym potwierdził,
że po 31 grudnia 2022 r. podatnicy utracą możliwość
zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odpisów
amortyzacyjnych, nawet jeżeli będą one dotyczyć nie
w pełni zamortyzowanych lokali mieszkalnych
wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed
1 stycznia 2022 r.

Korzystanie ze zwolnienia dywidendowego dla
dywidend wypłacanych przed 2022 r. nie przekreśla
możliwości skorzystania z preferencji dla spółek
holdingowych – potwierdził Dyrektor KIS w
interpretacji indywidualnej z dnia 12 maja 2022 r.
(0111-KDIB1-3.4010.162.2022.1.IZ).

Jednym z warunków do skorzystania z
preferencyjnego reżimu opodatkowania spółek
holdingowych jest (24o ust. 1 w zw. z art. 24m pkt 1) lit.
c) ustawy o CIT) jest brak korzystania ze zwolnienia z
opodatkowania dywidend, o którym mowa w art. 22
ust. 4 ustawy o CIT. W wydanej przez Dyrektora KIS
interpretacji indywidualnej potwierdzono, że
korzystanie ze zwolnienia dywidendowego przed 1
stycznia 2022 r., a zatem przed wejściem przepisów
dotyczących spółek holdingowych, nie przekreśla
możliwości skorzystania ze zwolnienia z
opodatkowania zysków ze sprzedaży udziałów w
spółce zależnej. Począwszy od 1 stycznia 2022 r.
podatnicy muszą wybrać, czy skorzystają ze zwolnienia
z opodatkowania sprzedaży udziałów lub
alternatywnie – zwolnienia z opodatkowania dywidend
o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Treści zamieszczone w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub
bardziej szczegółowych informacji dotyczących omawianych kwestii proszone są o bezpośredni kontakt z prawnikami kancelarii act BSWW legal & tax.

Potrzebujesz wsparcia?
Masz pytania? 
Zadzwoń lub napisz.
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/Prawnik
+48 691 557 507
szymon.kokot@actlegal-bsww.com

W przypadku jeżeli zapowiadane przez MF zmiany
wejdą w życie, możliwe, że obie ww. preferencje
będą mogły być stosowane jednocześnie.
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