Zmiany podatkowe w 2011 roku

W dniu 1 stycznia 2011 roku weszùy w ýycie
zmiany w podatkach. Poniýej prezentujemy
wybrane, naszym zdaniem najistotniejsze
zmiany.
Zmiany w podatku dochodowym
·
Nie bædzie juý moýliwe wykorzystanie spóùki
osobowej w celu uaktualnienia wartoúci
skùadników majàtkowych do wartoúci rynkowej
- wprowadzona zostaùa zasada kontynuacji
amortyzacji. W przypadku wniesienia znaku
towarowego do spóùki osobowej nie bædzie
moýliwe dokonywanie amortyzacji od wartoúci
rynkowej znaku, który wczeúniej nie podlegaù
amortyzacji – wartoúã poczàtkowa takiego
znaku bædzie ustalana na podstawie kosztów
poniesionych na jego wytworzenie.
·
Z katalogu zysków osób prawnych wykreúlony
zostaù przepis obejmujàcy dochód z odpùatnego
zbycia udziaùów/akcji na rzecz spóùki w celu
umorzenia. Oznacza to, ýe tego typu dochód
bædzie traktowany tak samo jak dochód ze zbycia
udziaùów/akcji.
·
Wprowadzony zostaù dodatkowy warunek
formalny, aby skorzystaã ze zwolnienia z podatku
dla dywidend: podatnik uzyskujàcy takie
dochody i speùniajàcy warunki co do liczby
posiadanych udziaùów/akcji i okresu ich
posiadania, zobowiàzany bædzie dodatkowo
do przedstawienia wypùacajàcemu pisemnego
oúwiadczenia o speùnieniu tych warunków.
·
Wprowadzone zostaùo zwolnienie z podatku
dochodowego zagranicznych funduszy
inwestycyjnych i emerytalnych dziaùajàcych
w Polsce.
·
Wymiana udziaùów w spóùkach kapitaùowych
dokonywana przez osoby fizyczne jest zwolniona
z opodatkowania na takich samych zasadach,
jak to ma miejsce w przypadku osób prawnych.
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Zmiany w podatku od towarów i usùug
·
Najistotniejszà zmianà jest odejúcie od identyfikacji towarów i usùug za pomocà klasyfikacji
statystycznych - w ich miejsce wprowadzone
zostaùy okreúlone w sposób opisowy warunki,
które muszà byã speùnione, aby podatnik korzystaù
ze zwolnienia. Lista usùug zwolnionych z VAT zostaùa
wprowadzona do art. 43 ustawy - usuniæty zostaù
zaùàcznik nr 4, który do tej pory okreúlaù usùugi
zwolnione. Jednak, jeýeli dla danego towaru lub
usùugi przepisy ustawy bædà wprost powoùywaùy
symbol statystyczny, to dla identyfikacji tego towaru
lub usùugi bædzie stosowana klasyfikacja
statystyczna PKWiU z 2008 r.
Konsekwencjà takiego rozwiàzania sà zmiany
w zakresie zwolnieñ dla usùug ochrony zdrowia,
edukacji oraz finansowych i ubezpieczeniowych.
Czæúã tego typu usùug nie bædzie juý bowiem
podlegaùa zwolnieniu. W praktyce zmiana ta powoduje, ýe podatnicy úwiadczàcy usùugi dotychczas
zwolnione z podatku VAT, w szczególnoúci dotyczy
to ww. braný, zmuszeni bædà ponownie przeanalizowaã czy úwiadczone przez nich usùugi w dalszym
ciàgu bædà korzystaùy ze zwolnienia. Zmiana ta
bædzie o tyle bolesna dla podatników, ýe od 2011 r.
nie bædà oni mogli siæ juý powoùywaã na decyzje
organów statystycznych w zakresie kwalifikacji
okreúlonych usùug i towarów wydane przed zmianà
przepisów. To samo dotyczyã bædzie interpretacji
Ministra Finansów dotyczàcych zwolnienia
okreúlonych usùug z podatku VAT.
W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia
·
2012 r. ograniczona zostanie moýliwoúã odliczania
podatku VAT naliczonego przy nabyciu tzw.
„samochodów z kratkà” do 60% kwoty podatku
naliczonego okreúlonej w fakturze, ale nie wiæcej
niý 6 000 zù. Ograniczenie to dotyczy równieý VAT
naliczonego od umów leasingu, najmu i dzierýawy
tego typu samochodów. Dodatkowo, w tym okresie
obowiàzywaù bædzie caùkowity zakaz odliczania
podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do takich
samochodów.
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Nowe zasady odliczania podatku VAT dotyczà
·
podatku naliczonego przy nabyciu/wytworzeniu
nieruchomoúci w przypadku, gdy nieruchomoúã
jest wykorzystywana jednoczeúnie dla celów
dziaùalnoúci gospodarczej i dla celów prywatnych.
Odliczenie bædzie moýliwe jedynie w takiej czæúci,
w jakiej nieruchomoúã wykorzystywana jest
do celów dziaùalnoúci gospodarczej (udziaù
procentowy). Zasada ta dotyczy równieý
nabycia prawa wieczystego uýytkowania.
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Na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia
·
2013 r. podwyýszone zostaùy stawki podatku
VAT: z 22% do 23%, z 7% do 8% a na niektóre
towary wprowadzona zostaùa stawka 5% (towary
okreúlone w zaùàczniku nr 10 do ustawy).
Powyýsze zmiany przepisów zostaùy opracowane
i uchwalone w ekspresowym tempie, wiæc moýna
spodziewaã siæ, ýe nowe rozwiàzania nie bædà
doskonaùe. Pozostaje nam sprawdziã, jakie bædà
ich konsekwencje w praktyce.
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