Legal Alert
Kolejny pakiet zmian podatkowych
Listopad 2018
Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim opodatkowania prawa
własności intelektualnej, kryptowalut oraz dochodów z niezrealizowanych
zysków kapitałowych. Zmienią się normy regulujące między innymi ceny
transferowe. Większość zmian obowiązywać będzie od 1 stycznia 2019 r.
Celem ustawodawcy jest uszczelnienie systemu podatkowego
i uproszczenie przepisów dotyczących podatków dochodowych.
Najnowsze zmiany wprowadza ustawa z dnia 23 października 2018 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych
innych ustaw podpisana przez Prezydenta 14 listopada 2018 r. Poniżej
prezentujemy najważniejsze z nich.

Zmiany w ustawach o CIT i PIT
IP BOX – preferencyjne opodatkowanie dochodów pochodzących z praw własności
intelektualnej w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Warunkiem
skorzystania z obniżonej stawki 5% jest prowadzenie przez podatnika działalności
badawczo-rozwojowej związanej bezpośrednio z rozwojem prawa własności
intelektualnej oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający
obliczenie podstawy opodatkowania.
Exit tax – opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków kapitałowych
w sytuacji zmiany rezydencji podatkowej i transgranicznego przeniesienia
składników majątku (na podstawie tzw. dyrektywy ATAD). Podatek od dochodów
z niezrealizowanych zysków osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania.
Dla osób fizycznych ustalono dwie stawki: 19%, gdy ustalana jest wartość
podatkowa składnika majątku i 3%, gdy wartości się nie ustala.
Ceny transferowe – zmiany wynikające z implementacji wytycznych OECD,
które dotyczą m.in. dokumentacji cen transferowych, zasady ceny rynkowej,
definicji podmiotów powiązanych oraz korekty cen transferowych.
Kryptowaluty – ustalenie definicji, kwalifikacja przychodów z obrotu walutami
wirtualnymi do kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych), możliwość
uwzględnienia wydatków związanych z obrotem walutą wirtualną w kosztach
uzyskania przychodów.
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Nowelizacja obejmuje także m.in. system rozliczeń przychodów i kosztów z tytułu
nabycia pakietów wierzytelności, pobór podatku u źródła, zwrot podatku z tytułu
wypłaconych należności.

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Śledź nas
w social media

Wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym
informacji o schematach podatkowych – zdefiniowanie schematu
podatkowego, określenie kręgu podmiotów obowiązanych do przekazywania
informacji, wskazanie zakresu raportowania, jego sposobu i terminu oraz
konsekwencji karnych niewypełniania obowiązku przekazywania informacji.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Zmiany zasad uzyskiwania interpretacji przepisów prawa podatkowego –
rozszerzenie katalogu przepisów prawa podatkowego, które nie mogą być
przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną.
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Modyfikacja klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania – między
innymi uwzględnienie celów ekonomicznych wskazanych przez stronę jako
czynnika wpływającego na ocenę, czy osiągnięcie korzyści podatkowej było
głównym lub jednym z głównych motywów dokonania czynności.
Uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – wprowadzenie
przepisów uprawniających organy KAS do nakładania dodatkowego zobowiązania
podatkowego związanego z wydaniem decyzji z zastosowaniem klauzuli przeciwko
unikaniu opodatkowania. Szef KAS będzie uprawniony do wydawania decyzji
określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania, a także do
otrzymywania informacji o schematach podatkowych.
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