PLANOWANE OD 1 STYCZNIA 2017 R. OBNIŻENIE STAWKI CIT
DLA MAŁYCH I NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
10 lutego 2016 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych, który zakłada m.in. obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z
19 do 15 proc. dla podatników spełniających określone w ustawie kryteria.
Niniejszy projekt ustawy zakłada, że obniżona stawka 15 proc. znajdzie zastosowanie do podatników,
którzy:


w poprzednim roku podatkowym osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów
i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych kwoty 10
milionów euro,



rozpoczęli działalność gospodarczą w danym roku podatkowym bez względu na limit obrotu, z
wyłączeniem podatników, którzy zostali utworzeni w wyniku:
o

przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo

o

przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo

o

przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu
uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo lub składniki majątku tego
przedsiębiorstwa.

Zgodnie z projektem z opodatkowania CIT stawką 15 proc. wyłączone zostałyby szczegółowo w
przepisach wskazane przypadki zastosowania zryczałtowanej stawki podatku m.in. 10 i 20 proc.
Poza zmianą w zakresie stawki podatku CIT projekt ustawy przewiduje również podwyższenie limitu
wartości jednorazowo amortyzowanych środków trwałych z 3 500 zł do 10 000 zł, a także wydłużenie
okresu, w trakcie którego podatnicy będą mogli dokonać rozliczenia straty podatkowej – z 5 lat
podatkowych do 15 lat.
Zgodnie z treścią projektu nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. Z uwagi na fakt, iż prace
Sejmu nad tym projektem dopiero się rozpoczęły, na obecnym etapie trudno jest określić ostateczny
kształt znowelizowanych przepisów. Będziemy Państwa informować o dalszym przebiegu procesu
legislacyjnego.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.
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