Uzasadnienie do projektu ustawy w sprawie zmiany ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych
Zaproponowany projekt nowelizacji stanowi prób poprawy regulacji w 7 obszarach, w
których w ocenie przedsi biorców, zmiany s najbardziej wskazane i po dane.
Obszary te stanowi :
1.
2.
3.
4.
5.

regulacje z zakresu grup kapita owych;
regulacje z zakresu leasingu;
regulacje z zakresu kredytów (po yczek) z klauzul waloryzacyjn ;
regulacje z zakresu niedostatecznej kapitalizacji;
regulacje w zakresie wybranych zagadnie z obszaru restrukturyzacji dzia alno ci.

1. grupy kapita owe
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera regulacje dotycz ce tworzenia i
funkcjonowania grup kapita owych, jednak ich restrykcyjno
powoduje, i w praktyce
przepisy te w zasadzie nie s wykorzystywane. Potwierdza to fakt, i cho przepisy
dotycz ce podatkowych grup kapita owych obowi zuj od 1 stycznia 1996 r. niewiele grup
holdingowych zdecydowa o si na t form rozlicze podatkowych. Zjawisko to uzasadnione
jest faktem, i zarówno uzyskanie jak i utrzymanie statusu podatkowej grupy kapita owej jest
obwarowane szczególnymi wymogami ustawowymi, w tym mi dzy innymi w zakresie:
wysokich wymogów kapita owych – przeci tny kapita zak adowy przypadaj cy na ka
ze spó ek tworz cych grup kapita ow nie mo e by ni szy ni 1.000.000 z ,
udzia u spó ki dominuj cej w kapitale zak adowym spó ek zale nych – generalnie 95%,
przy braku mo liwo ci posiadania przez spó ki zale ne udzia ów w kapitale zak adowych
innych spó ek tworz cych grup ,
braku zaleg ci podatkowych w spó kach tworz cych grup kapita ow – w przypadku
stwierdzenie zaleg ci podatkowych i wydania decyzji przez organ I instancji warunek
ten uwa a si za spe niony, je eli zaleg
okre lona w decyzji zostanie uregulowana w
ci gu 14 dni od daty jej dor czenia,
zg oszenia do naczelnika urz du skarbowego umowy grupy kapita owej na najmniej 3
miesi ce przed rozpocz ciem roku podatkowego przyj tego przez grup ,
osi gni cia przez grup za ka dy rok podatkowy co najmniej 3% udzia u dochodów w
przychodach,
brakiem powi za pomi dzy grupa a innymi podatnikami podatku dochodowego
niewchodz cymi w sk ad grupy, skutkuj cych zastosowaniem regulacji w zakresie cen
transferowych,
brakiem mo liwo ci rozszerzenie umowy na inne spó ki po jej rejestracji,
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Nie mniej istotne jest równie , i aktualnie obowi zuj ce przepisy nie przewiduj mo liwo ci
rozliczania strat podatkowych zarówno po okresie obowi zywania umowy jak i po utracie
statusu podatkowej grupy kapita owej.
Zmiany zaproponowane w tym zakresie w projekcie, maj na celu usuni cie wy ej
wymienionych ogranicze przy jednoczesnym wyd eniu okresu obowi zywania umowy o
utworzeniu podatkowej grupy kapita owej do 5 lat. Intencj autorów projektu jest, aby
przepisy zosta y zliberalizowane w taki sposób, aby podatkowe grupy kapita owe mog y by
tworzone i aby mog y funkcjonowa .
Zmian w tym zakresie dotycz
nowelizacji.

propozycje zawarte w zmianach I, II,

IV, VI projektu

2. regulacje z zakresu leasingu
Zmiany zaproponowane w projekcie w odniesieniu do leasingu skupiaj si na trzech
ównych zagadnieniach oraz na dokonaniu kilku zmian systematyzuj cych i
porz dkuj cych. Podstawowe zagadnienia to:
a) przychód z tytu u przedterminowego rozwi zania umów;
b) ponowny leasing;
c) u ytkowanie wieczyste jako przedmiot umowy leasingu.
a) W zakresie przychodu z tytu u przedterminowego rozwi zania umowy leasingu wiele
kontrowersji budzi konieczno
rozpoznawania przychodów nale nych w zwi zku z
postawieniem rat leasingowych w stan natychmiastowej wymagalno ci. Wynika to z faktu, i
w wielu przypadkach nale no ci takie nigdy nie zostan ci gni te, za uprawdopodobnienie
ich nie ci galno ci jest bardzo czasoch onne i kosztowne.
W zwi zku z powy szym proponujemy, aby powy sze nale no ci by y rozpoznawane dla
celów podatkowych na zasadzie kasowej – w dacie ich otrzymania. Powy szy efekt mo na
osi gn
przez wprowadzenie zmian zaproponowanych w zmianie VII pkt 2 propozycji
nowelizacji.
b) W odniesieniu do ponownego leasingu kwesti , która znacznie utrudnia prowadzenie
dzia alno ci leasingowej jest obecny kszta t kryteriów klasyfikacyjnych umów leasingu
operacyjnego – które m.in. odnosz si do relacji pomi dzy sum op at ustalonych w umowie
leasingu a warto ci pocz tkow przedmiotu leasingu (suma op at musi by co najmniej
równa b
wy sza od tej warto ci pocz tkowej), niezale nie od tego, czy przedmiotem
leasingu maj by nowe, czy te ponownie leasingowane rodki trwa e lub warto ci
niematerialne i prawne. Chocia by w przypadku ponownej umowy dotycz cej rzeczy, która
by a uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego, spe nienie powy szego kryterium jest w
praktyce bardzo cz sto niemo liwe (w zwi zku z realn utrat warto ci tej rzeczy, podczas,
gdy jej warto
pocz tkowa w rejestrze rodków trwa ych finansuj cego pozostaje
niezmienna). W rezultacie strony nie mog zawrze kolejnej umowy leasingu, lecz umow
najmu, która przede wszystkim uniemo liwia elastyczne rozliczenia pomi dzy stronami, w
tym np. zastosowanie hipotetycznej warto ci netto. W zwi zku z powy szym proponujemy,
aby relacja sumy op at odnoszona by a do warto ci pocz tkowej rodków trwa ych lub
warto ci niematerialnych i prawnych, a w przypadku kolejnej umowy leasingu tego samego
przedmiotu umowy, do jego warto ci rynkowej lub alternatywnie warto ci ksi gowej.
Propozycje w tym zakresie zawarte s w zmianie XIII pkt 2, 3, 4
c) w odniesieniu do u ytkowania wieczystego jako przedmiotu umowy leasingu problem
stanowi fakt, i w obecnym brzmieniu przepisów, prawo wieczystego u ytkowania gruntów
nie mo e by przedmiotem umowy leasingu, o której mowa w art. 17i updop. Przyj cie takiej
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zasady nie wydaje si by uzasadnione. W zwi zku z powy szym proponujemy
wprowadzenie zmian, które wprowadz mo liwo obj cia przedmiotem leasingu równie
prawa wieczystego u ytkowania gruntów. Propozycji tych dotyczy zmiana XIII pkt 1 oraz XVI
W zakresie zmian zwi zanych z leasingiem proponujemy równie dokonanie kilku zmian
porz dkuj cych. Propozycje te zawarte zosta y w zmianach XIV, XV, XVII.

3. regulacje z zakresu kredytów (po yczek) z klauzul waloryzacyjn
Kolejnym zagadnieniem tematycznym obj tym niniejsz propozycj nowelizacji jest
problematyka kredytów (po yczek) z klauzul
waloryzacyjn
w walutach obcych.
Obowi zuj ce regulacje w tym zakresie budza wiele kontrowersji z uwagi na fakt, i ró nica
pomi dzy kwot otrzymanego / zwróconego kredytu (po yczki), a kwot tego kredytu
(po yczki) z dnia zwrotu / otrzymania - zgodnie z dominuj
lini orzecznictwa - nie stanowi
kategorii podatkowej. Tego rodzaju podej cie w sposób nieuzasadniony ró nicuje sytuacj
podatkow kredytodawców (po yczkodawców) / kredytobiorców (po yczkobiorców) w
zale no ci od tego czy kredyt (po yczka) zosta a udzielona / zaci gni ta w walucie obcej czy
te w z otych z klauzul waloryzacyjn .
W zwi zku z powy szym proponujemy, aby ró nica pomi dzy kwot otrzymanego /
zwróconego kredytu (po yczki) z klauzul waloryzacyjna, a kwot tego kredytu (po yczki) z
dnia zwrotu / otrzymania stanowi a odpowiednio przychód / koszt podatkowy, analogicznie
jak w sytuacji kredytów (po yczek) walutowych.
Realizacji powy szego celu s
propozycje zawarte w zmianie VII pkt 1 lit b) oraz zmianie
IX pkt 1, lit. b) propozycji nowelizacji.
4. regulacje z zakresu niedostatecznej kapitalizacji
Przepisy dotycz ce tzw. niedostatecznej kapitalizacji zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 60 i w art.
16 ust.1 pkt 61 od wielu lat budz szereg w tpliwo ci interpretacyjnych, w szczególno ci w
zakresie sposobu wyliczania odsetek nie stanowi cych kosztów uzyskania przychodów.
Jednocze nie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest definicji
zad enia dla potrzeb problematyki niedostatecznej kapitalizacji. St d w praktyce organy
podatkowe nadawa y temu poj ciu bardzo szerokie znaczenie tj. oprócz zad enia z
tytu ów, o których mowa w art. 16 ust. 7b, uwzgl dnia y równie zad enie z innych tytu ów
np. z tytu u p atno ci handlowych, instrumentów pochodnych itd. – co w pewnym stopniu
wypacza o sens regulacji w zakresie niedostatecznej kapitalizacji.
Pragniemy równie w tym miejscu podkre li , i powi zanie dopuszczalnego przez
ustawodawc zad enia z kapita em zak adowym w istotny sposób odbiega od standardów
przyj tych przez pa stwa OECD, w których - co do zasady - zad enie odnoszone jest do
sumy kapita u zak adowego i zapasowego.
Dla rozwiania powy szych w tpliwo ci proponujemy podj cie nast puj cych dzia
zdefiniowanie poj cia zad

:

enia dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji,

uwzgl dnienie przy okre leniu stosunku zad enia do kapita u równie otrzymane przez
spó
dop aty oraz nadwy
ponad warto nominaln udzia ów i akcji,
ograniczenie zakresu stosowania przepisów do bezpo rednich udzia owców spó ek oraz
udzia owców tych bezpo rednich udzia owców,
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okre lenie wzoru dla potrzeb obliczenia kwoty odsetek nie stanowi cych kosztu
uzyskania przychodów ze wzgl du na przekroczenie limitu zad enia,
Stosowne zmiany w tym zakresie zawarte zosta y w zmianie IX pkt 1 lit. d)- e), w pkt 2, 3, 4
projektu nowelizacji.
5. regulacje w zakresie wybranych zagadnie z obszaru restrukturyzacji
dzia alno ci.
ród zmian zaproponowanych w zakresie restrukturyzacji dzia alno ci zaproponowane
modyfikacje dotycz :
a) dochodu z udzia u w zyskach osób prawnych
b) wydatków na nabycie lub obj cie udzia ów w spó kach kapita owych
c) wnoszenia wk adów niepieni nych do spó ek kapita owych
d) zmian porz dkuj cych w przepisach dotycz cych amortyzacji
e) strat w inwestycjach w obcych rodkach trwa ych

a) zmiany proponowane w tym zakresie maj na celu uporz dkowanie przepisów
definiuj cych dochody z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych poprzez:
okre lenie dochodu w przypadku przekszta cenia spó ki kapita owej w osobow i
momentu jego opodatkowania,
doprecyzowanie, w jakim stopniu maj tek spó ki przeznaczony na podwy szenie kapita u
zak adowego mo e by uznany za dochód wspólnika, w przypadku, kiedy na maj tek
spó ki sk adaj si równie wniesione uprzednio dop aty i agio,
przeniesienie do art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uregulowa
zawartych w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dot.
umorzenia udzia ów (akcji) i likwidacji spó ki,
obj cie hipotez art. 10 ust. 1 updop odsetek od po yczek partycypacyjnych
Stosowne propozycje zawarte zosta y w zmianie V oraz IX pkt 1 lit c)
b) w zakresie wydatków na nabycie lub obj cie udzia ów w spó kach kapita owych
proponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie przepisów o „wydatkach na nabycie lub
obj cie udzia ów lub akcji” poprzez wyeliminowanie w tpliwo ci, które z kosztów po rednio
zwi zanych z takim nabyciem lub obj ciem nie stanowi kosztu w momencie ich poniesienia.
Jednocze nie dzi ki tej zmianie wyeliminowana by aby w tpliwo
dotycz ca kosztów
wspólnika, w przypadku, kiedy jego udzia w spó ce jest powi kszany z zysku spó ki lub z
innych kapita ów takiej spó ki. Stosowna zmiana zosta a zawarta w zmianie III pkt 2.
c) w odniesieniu do wnoszenia wk adów niepieni nych do spó ek kapita owych
proponowana zmiana ma na celu u atwienia inwestowania w spó ki poprzez zast pienie w
przepisach okre laj cych przychód wspólnika z tytu u wniesienia wk adu niepieni nego
warto ci nominalnej otrzymanych za taki wk ad udzia ów na warto emisyjn tych udzia ów.
W konsekwencji kosztem w przypadku ich pó niejszego zbycia by aby te warto emisyjna
zbywanych udzia ów. Stosowne zmiany zosta y zawarte w zmianie VII pkt 1 lit a) zmianie VIII
oraz zmianie IX pkt 1 lit. f).
d) zmiany porz dkuj ce w przepisach dotycz cych amortyzacji
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ród zmian w zakresie amortyzacji zaproponowane modyfikacje dotycz :
- definicji sk adników maj tku;
- zaprzestania dzia alno ci;
- problemu ulepszenia rodków trwa ych ;
- ujawnienia warto ci niematerialnych i prawnych;
- strat w inwestycjach w obcych rodkach trwa ych.
W zakresie definicji sk adników maj tku proponowana zmiana ma na celu jednoznaczne
okre lenie wp ywu przej tych d ugów (zobowi za ) na wycen
cznej warto ci nabytych
rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych w przypadku zakupu lub aportu
przedsi biorstwa albo jego zorganizowanej cz ci. Jednocze nie proponuje si zast pienie
poj cia „aktywów” terminem „rzeczy i prawa maj tkowe”. Stosowna zmian zawiera zmiana
III.
W odniesieniu do zaprzestania dzia alno ci, proponowana zamiana ma na celu
doprecyzowanie, i amortyzacji nie podlegaj sk adniki maj tku, które nie s u ywane na
skutek trwa ego zaprzestania dzia alno ci, w której sk adniki te by y u ywane. Zmian w tym
zakresie zawiera zmiana X.
W zakresie ulepszenia
rodków trwa ych, proponowana zmiana ma na celu
uszczegó owienie definicji ulepszenia rodka trwa ego w celu eliminacji cz stych na tym tle
sporów mi dzy podatnikami a organami podatkowymi. Stosowna zmiana zawarta zosta a w
zmianie XI projektu.
W zakresie ujawniania warto ci niematerialnych i prawnych proponowana zmiana ma na
celu doprecyzowanie zasad amortyzacji ujawnionych warto ci niematerialnych i prawnych,
nie obj tych dotychczas ewidencj . Propozycje regulacji w tym zakresie zosta y zawarte w
zmianie XII.
W odniesieniu do strat w inwestycjach w obcych rodkach trwa ych proponowana zmiana ma
na celu uregulowanie w ustawie kwestii strat w inwestycjach w takich rodkach (budynkach
lub budowlach) zwi zanych z zawarciem lub rozwi zaniem umowy najmu (dzier awy) przed
up ywem 10 lat tj. okresem, w którym podatnik jest zobowi zany do amortyzowania
poniesionych nak adów. W dotychczasowej praktyce gospodarczej tego rodzaju straty s
przedmiotem rozbie nych interpretacji aparatu skarbowego jak i brak jest ugruntowanej linii
orzecznictwa w tym zakresie. Realizacj tego postulatu zawiera zmiana IX pkt 1 lit a)
projektu.

*****
Notka redakcyjna
Rada Podatkowa jest organem doradczym PKPP Lewiatan, skupiaj cym ponad 100 mened erów
odpowiedzialnych w firmach cz onkowskich za podatki i finanse oraz doradców podatkowych z
renomowanych firm doradczych. Cz onkowie Rady reprezentuj 23 bran e. Rada oprócz funkcji
korporacyjnych stanowi platform rodowiskow dla osób zajmuj cych si prawem podatkowym.
Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zosta opracowany przez Rad
Podatkow przy PKPP Lewiatan pod kierunkiem Tomasza Szczepanika, przewodnicz cego Grupy
Roboczej Podatki Dochodowe.
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