
Warszawa, dnia 17 marca 2009 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

(druk nr 484)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa zmienia ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych

oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany koncentrują się wokół

czterech grup zagadnień.

Po pierwsze, przedmiotowa ustawa dokonuje zmiany definicji małego podatnika,

polegającej na zwiększeniu limitu przychodów warunkujących jego status. Zgodnie

z nowelizacją wartość przychodu ze sprzedaży nie może przekroczyć w poprzednim roku

podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro

(obecnie 800 000 euro). Zmiana ta ma na celu dostosowanie przepisów nowelizowanych

ustaw do, zmienionych od dnia 1 stycznia 2009 r., przepisów ustawy o podatku od towarów

i usług. Zmiany te korespondują również z limitem przychodów obligującym do prowadzenia

ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Po drugie, opiniowana ustawa wprowadza zmiany w przedmiocie zaliczania kosztów

prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami

podatnicy będą mieli możliwość wyboru pomiędzy trzema sposobami zaliczenia kosztów prac

rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów:

1) w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca

w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo

2) jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo

3) poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych

w rozumieniu art. 22b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych (art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych).
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Po trzecie, przedmiotowa ustawa wprowadza nowe rozwiązania dotyczące metody

jednorazowej amortyzacji dokonywanej przez małych podatników oraz podatników

rozpoczynających działalność gospodarczą. Zgodnie z tą metodą możliwe jest jednorazowe

dokonanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych

(z wyłączeniem samochodów osobowych) do wysokości nieprzekraczającej łącznie kwoty

50 000 euro. Przedstawiona nowelizacja zwiększa - w latach 2009 i 2010 - limit odpisów

amortyzacyjnych do kwoty 100 000 euro.

Po czwarte, opiniowana ustawa jednoznacznie przesądza, że w przypadku spółki

niemającej osobowości prawnej kwota limitu odpisów amortyzacyjnych dotyczy spółki

dokonującej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Termin wejścia w życie ustawy został określony na 14 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r.

w oparciu o przedłożenie rządowe. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji

Finansów Publicznych. Komisja, po rozpatrzeniu projektu wprowadziła do niego poprawki

mieszczące się w meritum rozwiązań rządowych. W trakcie drugiego czytania, nie zostały

zgłoszone nowe poprawki. Ustawa została uchwalona w brzmieniu zaproponowanym przez

komisję.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Szymon Giderewicz

Legislator


