Legal Alert
50 uproszczeń dla przedsiębiorców
Październik 2017
Mniej biurokracji, usunięcie uciążliwych formalności oraz większa
pewność prawa. Minister Rozwoju i Finansów planuje wprowadzić
szeroką nowelizację przepisów prawa podatkowego oraz gospodarczego.
Rozwiązania ujęte w projekcie zakładają wprowadzenie 50 uproszczeń
dla przedsiębiorców.
W dniu 27 września 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów przedstawił projekt
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla
przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt ustawy
przewiduje wprowadzenie 50 istotnych udogodnień, które za zadanie mają
usunięcie nieuzasadnionych utrudnień w codziennej działalności przedsiębiorców.
Zmiany obejmują przepisy m.in. w ustawach podatkowych, prawie handlowym
oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.
Celem nowego projektu jest poprawienie warunków prowadzenia działalności
gospodarczej, w szczególności poprzez unowocześnienie obecnie obowiązujących
ram prawnych. Jak wskazuje uzasadnienie projektu, proponowane zmiany
stanowić mają rozwiązanie konkretnych problemów zidentyfikowanych w praktyce
wykonywania działalności gospodarczej. Uproszczenie regulacji i procedur ma
odciążyć przedsiębiorstwa i ich pracowników od wykonywania niektórych zbędnych
formalności administracyjnych.
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Uproszczenia w prawie podatkowym
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Projekt przewiduje szereg zmian w ustawach podatkowych. Zmianie mają ulec
przepisy dotyczące podatku dochodowego, podatków lokalnych i majątkowych,
prawa celnego, podatku akcyzowego oraz podatku VAT.
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Najważniejszą proponowaną zmianą jest podwyższenie progu przychodów
uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika CIT” z 1,2 mln euro
do 2 mln euro. Zmian rozszerza krąg podmiotów, które będą mogły korzystać
ze statusu „małego podatnika”, dającego prawo do niższego opodatkowania
i ułatwień w amortyzacji.
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Innym udogodnieniem będzie umożliwienie podatnikowi prowadzącemu działalność
gospodarczą uznania za koszt uzyskania przychodów wartości pracy zatrudnionych
przez niego małżonka lub małoletnich dzieci, a także małżonków i małoletnich
dzieci wspólników bez względu na formę, jaką przybierze ich zatrudnienie.
Zmiana ma przynieść korzyści w szczególności mikro i małym przedsiębiorcom,
którzy dzięki możliwości zaliczenia takiego kosztu uzyskania przychodu zapłacą
niższy podatek, a co z tym idzie, będą mogli przeznaczyć środki na rozwój
działalności.
Warto również zwrócić uwagę na proponowane wprowadzenie możliwości
jednorazowego rozliczenia, w ramach rozliczenia podatku dochodowego, straty
podatkowej do wysokości 5 mln zł. Przedsiębiorca uzyska możliwość rozliczenia
poniesionej z różnych przyczyn takiej straty, co pozwoli mu na szybką poprawę
sytuacji finansowej. Zmiana zgodnie z uzasadnieniem projektu, zwiększy pewność
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przedsiębiorców, w szczególności "początkujących", którzy uzyskają możliwość
wcześniejszego niż jest to obecnie "odzyskania" zainwestowanych pieniędzy.
Uproszczenia w prawie handlowym
Projekt ustawy zakłada wprowadzenie szeregu zmian w Kodeksie spółek
handlowych, które służyć mają doprecyzowaniu zagadnień, co do których
w praktyce powstały wątpliwości interpretacyjne.
Jedna ze zmian reguluje kwestię skutków czynności prawnej dokonanej przez
rzekomy organ osoby prawnej albo przez organ osoby prawnej, lecz
z przekroczeniem umocowania. Proponowana zmiana umożliwi potwierdzanie
czynności dokonanych przez organ spółki z przekroczeniem zakresu umocowania.
Takie rozwiązanie przyczynić ma się do poprawy warunków prowadzenia
działalności gospodarczej, m.in. poprzez usunięcie wątpliwości interpretacyjnych
wpływających na proces decyzyjny przedsiębiorcy oraz pozwoli uniknąć wielu
sporów sądowych.
Projekt przewiduje wskazanie, komu i w jaki sposób członkowie rady nadzorczej
oraz zarządu spółki kapitałowej powinni składać oświadczenie o swojej rezygnacji.
Wprowadzony ma zostać obowiązek powiadomienia sądu rejestrowego o złożonej
rezygnacji przez jedynego członka zarządu (lub wszystkich członków zarządu
jednocześnie). Jak wskazuje uzasadnienie projektu, zmiana przyczynić ma się
do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, w szczególności poprzez
zapobieżenie istnieniu osoby prawnej bez organów właściwych oraz
do zabezpieczenia interesu spółki – bowiem niewykonanie tego obowiązku może
stanowić podstawę odpowiedzialności deliktowej członka zarządu za wyrządzoną
szkodę. O tym pisaliśmy w jednym z naszych Legal Alertów >
Proponowane zmiany obejmą również doprecyzowanie pojęcia „dzień dywidendy”
w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednoznaczne
określony zostanie termin, w którym dokonana będzie musiała zostać wypłata
dywidendy, tj. nie później niż do zakończenia roku obrotowego, w którym podjęto
uchwałę (o ile umowa spółki nie stanowi inaczej). Aby uniknąć potencjalnych
roszczeń o wypłatę dywidendy, warto zatem dokonać odpowiednich zmian
w umowie spółki obejmujących doprecyzowanie innego niż ustawowy terminu
wypłaty dywidendy.
Pakiet rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej
ma wejść w życie stopniowo, począwszy od 1 stycznia 2018 roku
Zakres zmian oraz ich rozległość powodują, że warto śledzić losy powyższej
ustawy. Projekt skierowany został do opiniowania, jednakże ze względu na zasadę
30-dniowego vacatio legis ustaw podatkowych oraz planowany termin wejścia
w życie powinna ona zostać uchwalona do końca listopada, tak aby podatnicy,
wchodząc w nowy rok, mogli zastosować nowe przepisy podatkowe.
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