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Sejm przyjął ustawę obniżającą stawkę CIT  

Sejm uchwalił ustawę obniżającą stawkę CIT z 

19% do 15% (druk sejmowy nr 669). 

Zgodnie z przyjętymi przez Sejm przepisami, 

niższa stawka podatku będzie miała 

zastosowanie do: 

 tzw. małych podatników, u których 

wartość przychodu ze sprzedaży (wraz 

z podatkiem VAT) nie przekroczyła w 

poprzednim roku podatkowym 

równowartości 1,2 mln euro, oraz 

 podatników rozpoczynających 

działalność – w roku podatkowym, w 

którym rozpoczęli działalność. 

Preferencyjna stawka podatku nie będzie miała 

zostosowania do podatkowych grup 

kapitałowych. Ustawa zawiera także przepisy, 

które uniemożliwią skorzystanie z preferencyjnej 

stawki podatkowej osobom prawnym 

utworzonym w wyniku przekształcenia, 

połączenia lub podziału podatników. 

Wspomniane wyłączenie nie dotyczy sytuacji, 

gdy spółka zostanie przekształcona w inną 

spółkę. 

Obniżona stawka nie ma także zastosowania do 

podatnika utworzonego w wyniku 

przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą 

fizyczną lub spółki niebędącej osobą prawną. 

Przepisy wyłączają z zakresu obowiązywania 

obniżonej stawki podatników utworzonych przez 

osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki 

niemające osobowości prawnej, które wniosły na 

poczet kapitału podatnika uprzednio 

prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo 

składniki majątku tego przedsiębiorstwa o 

wartości przekraczającej łącznie równowartość 

w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro. 

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje 

się według kursu średniego euro ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień 

roboczy października poprzedniego roku 

podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. 

Według rządu w perspektywie długookresowej 

nowelizacja przepisów powinna przyczynić się 

do przyspieszenia tempa rozwoju 

gospodarczego oraz stworzenia sprzyjających 

warunków do zwiększenia przedsiębiorczości. 

Centrum Informacyjne Rządu przewiduje, że z 

obniżonej 15% stawki CIT będzie mogło 

skorzystać blisko 400 tys. przedsiębiorstw. 

Jednocześnie, ustawa wprowadza istotne 

zmiany w zakresie PIT oraz CIT, mające na celu 

uszczelnienie systemu podatkowego, w tym 

m.in. poprzez: 

 opodatkowanie wartości rynkowej 

wkładu przy aporcie niebędącym 

przedsiębiorstwem lub zorganizowaną 

częścią przedsiębiorstwa - co do zasady 

ustawa wymaga, aby wartość ta była 

wskazana w umowie spółki lub statucie, 

jednak gdy umowa lub statut nie 

wskazują wartości, lub wskazana 

wartość jest niższa od rynkowej, 

opodatkowana powinna być wartość 

rynkowa; 

 wprowadzenie tzw. małej klauzuli 

antyabuzywnej dotyczącej transakcji 

wymiany udziałów oraz podziału i 

połączenia spółek. 

Obecnie ustawa została skierowana do prac w 

Senacie. Zgodnie z założeniami, nowe przepisy 

miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.

Zastrzeżenie  

Newsletter ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów 

podatkowych i orzeczeń sądów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o 

doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów 

publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie. 
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Kontakt  

Krystian Kwiatkowski 

Tax Consultant 

E-Mail: Krystian.Kwiatkowski@accace.com 

Tel: +48 22 313 29 50  

O Accace  

Z ponad 330 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest jedną z wiodących firm 

outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sukcesywnie wcielamy w życie naszą 

strategię rozwoju poza ten region. Naszym celem jest świadczenie usług o globalnym zasięgu. Dzięki 

temu zaufało nam już ponad 1400 międzynarodowych firm. 

Nasze biura znajdują się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie i w 

Niemczech. We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich. 

Więcej o nas na stronie www.accace.pl 

http://accace.pl/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Polish_Language_News_Flash
https://www.linkedin.com/company/accace-poland
https://plus.google.com/+AccaceSpzooWarszawa

