
 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 DODATEK do tygodniówki 

 TEMAT TYGODNIA - dla ułatwienia dostępny 

 również w numerze Tygodniówka 4/2022 

 Minimalny podatek dochodowy wprowadzony w ramach Polskiego 

 Ładu – czy dotyczy wszystkich spółek? 

 Polski  Ład  wprowadził  zmiany  również  w  ustawie  o  podatku  dochodowym 

 od  osób  prawnych.  Jedną  z  takich  zmian  jest  wprowadzenie  od  1  stycznia 

 2022  roku  nowej  daniny  –  podatku  od  spółek,  zwanego  także  minimalnym 

 podatkiem  dochodowym.  Kwestie  z  nim  związane  uregulowane  zostały 

 w art. 24ca ww. ustawy. 

 Podmiotami  których  dotyczy  nowa  danina  są  spółki  będące 

 podatnikami  CIT  o  nieograniczonym  obowiązku  podatkowym, 

 podatkowe  grupy  kapitałowe  oraz  podatnicy  –  nierezydenci, 

 którzy  prowadzą  działalność  poprzez  położony  w  Polsce 

 zagraniczny zakład. 

 Podatek  wynoszący  10%  podstawy  opodatkowania  zapłacą  oni,  jeśli 

 w roku podatkowym: 

 -  ponieśli  stratę  ze  źródła  przychodów  innych  niż  z  zysków 

 kapitałowych albo 

 -  osiągnęli  udział  dochodów  ze  źródła  przychodów  innych  niż  z  zysków 

 kapitałowych  w  przychodach  innych  niż  z  zysków  kapitałowych 

 w wysokości nie większej niż 1%. 

 Dla  celów  ustalenia  powyższej  straty  oraz  udziału  dochodów 

 w przychodach nie uwzględnia się: 
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 1)  zaliczonych  w  roku  podatkowym  do  kosztów  uzyskania  przychodów,  w 

 tym  poprzez  odpisy  amortyzacyjne,  kosztów  wynikających  z  nabycia, 

 wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych; 

 2)  przychodów  oraz  kosztów  uzyskania  przychodów  bezpośrednio  lub 

 pośrednio  związanych  z  transakcjami,  dla  których  cena  lub  sposób  jej 

 określenia wynika z odrębnych przepisów. 

 Ustawodawca  wskazał  także  podatników,  w  odniesieniu  do 

 których  nie  stosuje  się  przepisów  o  minimalnym  podatku 

 dochodowym.  Zostali  oni  wymienieni  w  art.  24ca  ust.  14  ustawy  o 

 pdop. Są to podatnicy: 

 -  którzy  rozpoczęli  działalność  gospodarczą  –  w  odniesieniu  do  nich 

 przepisów  nie  stosuje  się  w  roku  podatkowym,  w  którym  rozpoczęli 

 działalność,  oraz  w  kolejno  następujących  po  sobie  dwóch  latach 

 podatkowych,  następujących  bezpośrednio  po  tym  roku 

 podatkowym;  wyłączenia  nie  stosuje  się  w  odniesieniu  do 

 podatników  utworzonych  w  sposób  określony  w  art.  19  ust  1  a  ww. 

 ustawy,  a  więc  m.in.  powstałych  w  wyniku  przekształcenia, 

 połączenia lub podziału; 

 -  będący przedsiębiorstwami finansowymi; 

 -  którzy uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku  do 

 przychodów  uzyskanych  w  roku  podatkowym  bezpośrednio 

 poprzedzającym ten rok podatkowy; 

 -  których  udziałowcami,  akcjonariuszami  albo  wspólnikami  są 

 wyłącznie  osoby  fizyczne  i  jeżeli  podatnik  nie  posiada  udziałów 

 (akcji)  w  kapitale  innej  spółki,  tytułów  uczestnictwa  w  funduszu 

 inwestycyjnym  lub  w  instytucji  wspólnego  inwestowania,  ogółu  praw 

 i  obowiązków  w  spółce  niebędącej  osobą  prawną  oraz  innych  praw 

 majątkowych  związanych  z  prawem  do  otrzymania  świadczenia  jako 

 założyciel  (fundator)  lub  beneficjent  fundacji,  trustu  lub  innego 

 podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym; 
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 -  którzy  w  roku  podatkowym  większość  uzyskanych  przez  nich 

 przychodów  innych  niż  z  zysków  kapitałowych  osiągnęli  w  związku 

 z:  eksploatacją  w  transporcie  międzynarodowym  statków  morskich 

 lub  statków  powietrznych  lub  wydobywaniem  kopalin  wymienionych 

 w  załączniku  do  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  -  Prawo 

 geologiczne  i  górnicze,  których  ceny  zależą  bezpośrednio  lub 

 pośrednio od notowań  na światowych rynkach; 

 -  wchodzący  w  skład  grupy  co  najmniej  dwóch  spółek,  w  której  jedna 

 spółka  posiada  przez  cały  rok  podatkowy  bezpośrednio  75%  udział 

 odpowiednio  w  kapitale  zakładowym,  kapitale  akcyjnym  lub  udziale 

 kapitałowym  pozostałych  spółek  wchodzących  w  skład  tej  grupy, 

 jeżeli:  rok  podatkowy  spółek  obejmuje  ten  sam  okres  oraz  obliczony 

 za  rok  podatkowy  udział  łącznych  dochodów  spółek  w  ich  łącznych 

 przychodach  jest  większy  niż  1%  -  przy  czym  przy  ustalaniu 

 warunków,  o  których  mowa  uwzględnia  się  wyłącznie  spółki  będące 

 podatnikami,  mającymi  siedzibę  lub  zarząd  na  terytorium 

 Rzeczypospolitej  Polskiej,  podlegającymi  obowiązkowi  podatkowemu 

 od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. 

 Jak zatem obliczyć podatek od spółek? 

 Sposób  ustalania  podstawy  opodatkowania  określony  został  w  art.  24ca 

 ust.  3  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych.  Zgodnie  ze 

 wskazanym przepisem  Podstawę opodatkowania stanowi  suma: 

 1.  kwoty  odpowiadającej  4%  wartości  przychodów  ze  źródła 

 przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych 

 przez podatnika w roku podatkowym oraz 

 2.  poniesionych  na  rzecz  podmiotów  powiązanych  w  rozumieniu  art. 

 11a  ust.  1  pkt  4  kosztów  finansowania  dłużnego  w  rozumieniu  art. 

 15c  ust.  12  w  takiej  części,  w  jakiej  koszty  te  przewyższają  kwotę 
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 obliczoną według  następującego wzoru: 

 [(P - Po) - (K - Am - Kfd)] x 30% 

 w którym poszczególne symbole oznaczają: 

 P  -  zsumowaną  wartość  przychodów  ze  wszystkich  źródeł 

 przychodów,  z  których  dochody  podlegają  opodatkowaniu 

 podatkiem dochodowym, 

 Po  -  przychody  o  charakterze  odsetkowym  w  rozumieniu  art.  15c 

 ust. 13, 

 K  -  sumę  kosztów  uzyskania  przychodów  bez  pomniejszeń 

 wynikających z art. 15c ust. 1, 

 Am  -  odpisy  amortyzacyjne,  o  których  mowa  w  art.  16a-16m, 

 zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania  przychodów, 

 Kfd  -  zaliczone  w  roku  podatkowym  do  kosztów  uzyskania 

 przychodów  koszty  finansowania  dłużnego  nieuwzględnione 

 w  wartości  początkowej  środków  trwałych  oraz  wartości 

 niematerialnych i prawnych, przed dokonaniem pomniejszeń 

 wynikających z art. 15c ust. 1, 

 oraz 

 3.  wartości  odroczonego  podatku  dochodowego  wynikającej 

 z  ujawnienia  w  rozliczeniach  podatkowych  niepodlegającej 

 dotychczas  amortyzacji  wartości  niematerialnej  i  prawnej 

 w  zakresie,  w  jakim  skutkuje  ona  zwiększeniem  zysku  brutto  albo 

 zmniejszeniem straty brutto, oraz 

 4.  kosztów: 

 a)  usług  doradczych,  badania  rynku,  usług  reklamowych, 

 zarządzania  i  kontroli,  przetwarzania  danych,  ubezpieczeń, 
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 gwarancji  i  poręczeń  oraz  świadczeń  o  podobnym 

 charakterze, 

 b)  wszelkiego  rodzaju  opłat  i  należności  za  korzystanie  lub  prawo 

 do  korzystania  z  praw  lub  wartości,  o  których  mowa  w  art. 

 16b ust. 1 pkt 4-7, 

 c)  przeniesienia  ryzyka  niewypłacalności  dłużnika  z  tytułu 

 pożyczek,  innych  niż  udzielonych  przez  banki  i  spółdzielcze 

 kasy  oszczędnościowo-kredytowe,  w  tym  w  ramach 

 zobowiązań  wynikających  z  pochodnych  instrumentów 

 finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze 

 -  poniesionych  bezpośrednio  lub  pośrednio  na  rzecz  podmiotów 

 powiązanych  w  rozumieniu  art.  11a  ust.  1  pkt  4  lub  podmiotów 

 mających  miejsce  zamieszkania,  siedzibę  lub  zarząd  na  terytorium 

 lub  w  kraju  wymienionym  w  przepisach  wydanych  na  podstawie 

 art.  11j  ust.  2,  w  części,  w  jakiej  koszty  te  łącznie  w  roku 

 podatkowym  przekraczają  o  3.000.000  zł  kwotę  obliczoną  według 

 następującego wzoru: 

 [(P - Po) - (K - Am - O)] x 5% 

 w którym poszczególne symbole oznaczają: 

 P  -  zsumowaną  wartość  przychodów  ze  wszystkich  źródeł 

 przychodów,  z  których  dochody  podlegają  opodatkowaniu 

 podatkiem dochodowym, 

 Po  -  przychody  o  charakterze  odsetkowym  w  rozumieniu  art.  15c 

 ust. 13, 

 K  -  sumę  kosztów  uzyskania  przychodów  bez  pomniejszeń 

 wynikających  z art. 15c ust. 1, 
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 Am-  odpisy  amortyzacyjne,  o  których  mowa  w  art.  16a-16m, 

 zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, 

 O  -  zaliczone  w  roku  podatkowym  do  kosztów  uzyskania 

 przychodów odsetki, bez pomniejszeń wynikających z art.15c ust. 1. 

 Natomiast zgodnie z art 24ca ust. 10 ww. ustawy: 

 Podstawa opodatkowania podlega pomniejszeniu o: 

 1)  wartość  odliczeń  zmniejszających  w  roku  podatkowym  podstawę 

 opodatkowania,  o  której  mowa  w  art.  18,  z  wyłączeniem  pomniejszeń, 

 o  których  mowa  w  art.  18f,  przy  czym  art.  27  ust.  4a  stosuje  się 

 odpowiednio; 

 2)  wartość  dochodów,  które  są  uwzględniane  w  kalkulacji  dochodu 

 zwolnionego  z  podatku  na  podstawie  art.  17  ust.  1  pkt  34  lub  34a, 

 u  podatnika,  który  w  roku  podatkowym  korzysta  ze  zwolnień 

 podatkowych, o których mowa w tych przepisach. 

 Podatnicy  zobowiązani  do  zapłaty  minimalnego  podatku  dochodowego 

 poza  uregulowaniem  zobowiązania  muszą  także  wykazać  podstawę 

 opodatkowania,  pomniejszenia  oraz  kwotę  tego  podatku  w  zeznaniu 

 rocznym. 

 Jeśli  za  dany  rok  u  podatnika  wystąpi  do  zapłaty  zarówno  podatek 

 obliczony  na  zasadach  ogólnych  jak  i  minimalny  podatek 

 dochodowy  to  ten  drugi  podlega  zmniejszeniu  o  wysokość 

 pierwszego. 

 Tzn.  zakładając,  że  CIT  obliczony  zgodnie  z  art.  19  ustawy  o  pdop 

 wyniesie  5.000  zł.  a  podatek  od  spółek  wyniesie  10.000  zł.  to  wpłacie 

 podlega  10.000  zł.  (5.000  zł.  CIT  obliczonego  zgodnie  z  art.  19  ww. 

 ustawy  oraz  5.000  zł  podatku  od  spółek)  –  zasada  ta  określona  została 

 w art. 24ca ust. 12 ustawy o pdop. 
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 Natomiast  zgodnie  z  ust.  13  tego  artykułu  kwotę  zapłaconego  za  dany 

 rok  minimalnego  podatku  dochodowego  można  będzie  odliczyć  od 

 podatku  obliczonego  zgodnie  z  art.  19  ustawy  o  pdop  w  zeznaniu 

 podatkowym  za  kolejno  następujące  po  sobie  3  lata  podatkowe, 

 następujące  bezpośrednio  po  roku,  w  którym  podatnik  wpłacił  minimalny 

 podatek dochodowy. 

 Przyznać  trzeba,  że  kwestie  te  są  dość  skomplikowane.  Pojawiają  się 

 jednak  nieoficjalne  informacje,  że  Ministerstwo  Finansów  planuje 

 zawieszenie  przepisów  odnoszących  się  do  minimalnego  podatku 

 dochodowego. 
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