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Rewolucja w CIT



Rząd w ostatnim czasie zapowiedział objęcie CIT spółki komandytowej i niektórych

spółek jawnych, a więc jednych z najpopularniejszych form prowadzenia działalności.

Oznacza to prawdziwą rewolucję. Ten typ zmian, obejmujący olbrzymią grupę

podmiotów wymusi potrzebę przygotowania się w sposób kompleksowy – tym

bardziej, że na chwilę obecną wygląda na to, że datą kluczową będzie 01.01.2021.

Z założeń, które obecnie znamy wynika, że zmiana szykowana przez Ministerstwo

Finansów (które odpowiada za wskazany projekt) jest kolejnym elementem

uszczelnienie systemu podatkowego oraz stanowi odpowiedź na tworzone przez

podatników struktury optymalizacyjne. W wypadku spółek jawnych rząd zapowiada,

że CIT obejmie tylko te spółki, w których podatnicy podatku dochodowego

partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje

możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym –

przy obecnym kształcie regulacji jednak ciężko wskazać o jakie spółki jawne może

chodzić.

Pomimo takiego uzasadnienia rozwiązanie ma objąć wszystkie spółki komandytowe

– nawet te, których istnienie nie było warunkowane optymalizacją podatkową i wynika

np. z zarządzania ryzykiem gospodarczym, ochroną majątku prywatnego przed

negatywnymi zjawiskami rynkowymi – trudnością z wypłacalnością kontrahentów,

sezonowością działalności.
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Plan opodatkowania tego rodzaju spółek nie jest nowy, pojawia się on w zasadzie co

kadencję, jednak z różnym natężeniem i w różnych wariantach – dlatego też na chwilę

obecną nie jest jeszcze przesądzone, że zmiany wejdą w życie. Eksperci Mariański

Group będna bieżąco monitorować proces legislacyjny i informowała o ewentualnych

potrzebach w związku z przygotowaniem się do wejścia zmian w życie.

Niestety, gdyby okazało się, że planowane zmiany jednak wejdą w życie, to należy

zwrócić uwagę, że na chwile obecną brak jest wytycznych na temat jakichkolwiek

przepisów przejściowych, w szczególności dotyczących przejścia z opodatkowania

bieżącej działalności gospodarczej wspólników spółek na opodatkowanie ich na

poziomie spółki. Nie ulega wątpliwości, że kluczowe elementy opodatkowania

- fundamentalne dla ustalenia sposobu rozliczenia – w razie wejścia w życie będą

przynajmniej częściowo "przerzucane" do spółki.

Z perspektywy wspólników i spółki będzie wymagało to zapewne swoistego audytu,

inwentaryzacji i uporządkowania, udokumentowania i rozliczenia - brak jest jednak

jakichkolwiek informacji na temat tego jak ma to wyglądać w praktyce i w jakim okresie

będzie się odbywało. Oznacza to, że kluczową rolę będzie pełnił compliance

prawno-podatkowy – jest to tym bardziej oczywiste, gdy weźmie się pod uwagę, że

przy tak krótkim okresie przygotowawczym ryzyko popełnienia błędu jest bardzo duże,

co zapewne będzie chciał skrzętnie wykorzystać aparat kontrolny państwa.

Gdyby byli Państwo zainteresowani dalszymi informacjami

– zapraszamy do Kontaktu z Kancelarią

lub poszczególnymi prawnikami z którymi Państwo współpracują.
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Uprzejmie prosimy, abyście Państwo potraktowali niniejszy materiał,

jako informacyjny i nie mający charakteru opinii lub porady

prawnej. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy

Państwa do lektury materiałów na stronie www.firmabezryzyka.pl

i bezpośredniego kontaktu z ekspertami Mariański Group.
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