
Grudzieñ 2010Zmiany przepisów dotycz¹cych podatku dochodowego od osób prawnych

  W praktyce przepisy te wprowadziùy zasadæ, 
  ýe dochód (przychód) uzyskany przez podatnika 
  podatku dochodowego od osób prawnych 
  z dobrowolnego bàdê przymusowego umorzenia 
  udziaùów/akcji w spóùce jest zwolniony 
  z opodatkowania pod warunkiem speùnienia 
  wskazanych powyýej wymagañ co do okresu 
  posiadania akcji/udziaùów i ich iloúci.

Korzystne dla podatników traktowanie podatkowe 
dochodów (przychodów) z tytu³u umorzenia 
akcji/udzia³ów, przynajmniej w zakresie, w jakim 
bêdzie to dotyczy³o tzw. umorzenia dobrowolnego, 
przestanie obowi¹zywaæ wraz z planowanym 
wejœciem w ¿ycie nowych przepisów ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawodawca wykreœli³ bowiem punkt 2 art.10 ust 
1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
W konsekwencji, opisane powy¿ej zwolnienie bêdzie
przys³ugiwa³o wy³¹cznie w przypadku umorzenia 
przymusowego. 

Uzasadnienie proponowanych zmian do ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych w ¿aden 
sposób nie wskazuje powodów czy potrzeby 
dokonania takiego wykreœlenia. 

Zasady optymalizacji podatkowej a zasady 
przeciwdzia³aj¹ce nadu¿yciom podatkowym

Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e jednym z celów 
wskazanych w uzasadnieniu proponowanych zmian 
do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
jest wprowadzenie zasad przeciwdzia³aj¹cych 
nadu¿yciom podatkowym (anti-abuse clause). 
Trudno jednak zgodziæ z tym, ¿e dostêpne w chwili 
obecnej sposoby planowania i optymalizacji 
podatkowej traktowane s¹ jako nadu¿ycia podatkowe. 
Fakt nieprecyzyjnego, niedba³ego lub nie w pe³ni 
przemyœlanego uregulowania jakiejœ kwestii przez 
Ustawodawcê, a w konsekwencji stworzenie 
podatnikom „furtki" do planowania podatkowego, 
w ¿adnym wypadku nie powinien byæ traktowany 
jak nadu¿ycie podatkowe.

Nie ma ju¿ wàtpliwoúci co do tego, ýe celem 
nadchodzàcych zmian w podatku dochodowym 
od osób prawnych, jak i zmian na gruncie 
podatku dochodowego od osób fizycznych, jest
„domkniæcie” systemu podatkowego poprzez
wprowadzenie przepisów, które nie pozwolà 
na dalsze stosowanie praktykowanych obecnie 
przez podatników schematów optymalizacji 
podatkowej. 

Zakres zmian

Zmiany bædà miaùy na celu uniemoýliwienie 
podatnikom:

 dalszego „urealniania” wartoúci podatkowej 
  posiadanych aktywów poprzez przenoszenie ich 
  do spóùek osobowych czy teý rozpoznawanie 
  nowych wartoúci niematerialnych i prawnych dla 
  celów amortyzacji podatkowej poprzez wùàczanie 
  ich jako czæúci skùadowej przenoszonych 
  przedsiæbiorstw;

dalszego, cieszàcego siæ popularnoúcià, planowania 
podatkowego w zakresie „wychodzenia” ze spóùek 
poprzez dobrowolne umarzanie udziaùów/akcji. 

Wprowadzajàc zmiany, racjonalny Ustawodawca 
nie powinien jednakýe naruszaã praw podatników 
gwarantowanych im przez dyrektywy Rady UE.

Polska ustawa o podatku dochodowym od osób 
prawnych implementowaùa dyrektywæ Rady UE 
2003/123/WE i 90/435/EWG w zakresie traktowania 
podatkowego dochodów w zyskach osób prawnych,
a w szczególnoúci zastosowania zwolnienia od 
opodatkowania takich dochodów w przypadku, gdy 
akcjonariusz/udziaùowiec posiadaù akcje/udziaùy 
przez okres minimum 2 lat i nie mniej niý w iloúci 
10% w kapitale spóùki. Kluczowym w takim przypadku 
staùo siæ okreúlenie, co to jest dochód z tytuùu udziaùu 
w zyskach osób prawnych, co definiuje art. 10 ust 
1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Przepis ten wskazuje, ýe dochodem (przychodem) 
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z udziaùu w zyskach osób prawnych sà miædzy 
  innymi dochód z tytuùu umorzenia udziaùów/akcji 
  oraz dochód uzyskany z odpùatnego zbycia 
  udziaùów/akcji na rzecz spóùki, w celu umorzenia 
  tych udziaùów/akcji.
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