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Nowy rok - nowe zasady
New year - new rules

W TYM
WYDANIU
To wydanie po!wi"cone jest
wy#$cznie zmianom w prawie
podatkowym wchodz$cych w
%ycie w 2015 roku. Nasz
standardowy biluletyn b"dzie
kolportowany swoim zwyk#ym
trybem.
Tekst polski: str. 2 - 7

IN THIS ISSUE
This issue is dedicated exclusively
to changes in tax law coming into
force in 2015. Our regular
newsletter will follow in its usual
circulation.
English text: pages 8 - 13

Tradycyjnie wraz z nowym
rokiem pojawiaj! si" zmiany w
prawie podatkowym. Rok 2015
b"dzie przede wszystkim
#wiadkiem prac nad now!
ordynacj! podatkow!, nad
któr! prace maj! trwa$ kilka
lat.

It is already tradition that with
the new year we face changes
in tax law. In the year 2015 we
will face primarily works on the
new Tax Ordinance Law, which
should last few years.

Przedstawiamy Pa%stwu
niektóre zmiany w podatkach
wchodz!ce w &ycie z
pocz!tkiem roku 2015. Zmiany
wchodz!ce w &ycie w
pó'niejszym terminie
b"dziemy prezentowa$ w
odpowiednim czasie.

We present you some
changes in tax law coming in
force with the beginning of
2015. The changes coming in
force later shall be presented
in appropriate time.

Je#li maj! Pa%stwo
jakiekolwiek pytania dotycz!ce
naszych stanowisk odno#nie
prezentowanych zagadnie%,
albo te& chc! Pa%stwo zada$
inne pytania - stoimy do
dyspozycji.

If you have any questions
concerning our positions about
presented topics, or would you
like to ask about anything else
- we are here for you.
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Zmiany od / Changes from 01.01.2015

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
wprowadza zmiany w zakresie mo!liwo"ci zaliczenia do kosztów
uzyskania przychodów odsetek od po!yczek udzielonych spó#ce przez
wspólnika w ramach tzw. cienkiej kapitalizacji.
Nowelizacja rozszerza zakres zastosowania przepisów dotycz$cych
cienkiej kapitalizacji równie! do podmiotów powi$zanych w sposób
po"redni oraz do po!yczek udzielanych przez spó#ki-siostry. Podatnicy
zaci$gaj$cy po!yczki od ww. podmiotów powi$zanych b%d$ musieli
wy#$cza& z kosztów podatkowych odsetki od takich po!yczek wyliczone
w oparciu o wspó#czynnik poziomu zad#u!enia do warto"ci ich kapita#u
w#asnego wynosz$cy 1:1 (dotychczas proporcja ta wynosi#a 3:1), chyba
!e zastosuj$ nowe rozwi$zanie w postaci metody alternatywnej
wprowadzonej w art. 15c ustawy. W przypadku wyboru takiego
rozwi$zania limit ten b%dzie okre"lany jako iloczyn warto"ci stopy
referencyjnej NBP (powi%kszonej o 1,25 punktu procentowego) i warto"ci
podatkowej aktywów podatnika.

Po!yczka partycypacyjna

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
wprowadzi dodatkow$ przes#ank% skorzystania ze zwolnienia
opodatkowania dywidend i przychodów z udzia#u w zyskach osób
prawnych wyp#acanych przez spó#ki powi$zane (Parent-Subsidiary
Directive).
Aby skorzysta& ze zwolnienia od opodatkowania dywidend i przychodów
z tytu#u udzia#u w zyskach osób prawnych na dotychczasowych zasadach
wyp#acone kwoty nie mog$ stanowi& dla spó#ki wyp#acaj$cej kosztów
uzyskania przychodów, zmniejsza& podstaw% opodatkowania, dochód lub
kwot% podatku.

Zmiany przepisów dotycz"cych Katalog podmiotów powi$zanych w transakcjach, z którymi mo!e
cen transferowych
powsta& obowi$zek sporz$dzenia dokumentacji cen transferowych,
rozszerzony zosta# o spó#ki osobowe. Obowi$zek sporz$dzenia
dokumentacji cen transferowych powstanie równie! w przypadku
zawarcia umowy spó#ki osobowej, w odniesieniu do sposobu podzia#u
zysków i partycypacji w stratach.
Opodatkowanie niepodzielonego Po nowelizacji w przypadku przekszta#cenia spó#ki w spó#k%, która nie
zysku spó#ki w przypadku jej posiada osobowo"ci prawnej, przychód stanowi& b%dzie nie tylko
przekszta#cenia
niepodzielony zysk, ale równie! zysk przekazany na inne kapita#y ni!
kapita# zak#adowy w spó#ce przekszta#canej. Przychód okre"la si% na
dzie' przekszta#cenia.
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Przychód w przypadku spe#nienia Zmiany wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym od osób
$wiadcze% niepieni&!nych
prawnych obejmuj$ równie! wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym
uregulowanie przez podatnika w ca#o"ci lub w cz%"ci zobowi$zania (np. z
tytu#u po!yczki, dywidendy czy umorzenia udzia#ów / akcji) przez
wykonanie "wiadczenia niepieni%!nego b%dzie skutkowa#o powstaniem
po stronie spó#ki spe#niaj$cej "wiadczenie przychodu podlegaj$cego
opodatkowaniu w wysoko"ci uregulowanego zobowi$zania.
Nowe wzory formularzy CIT

Ministerstwo Finansów opublikowa#o nowe rozporz$dzenie, które okre"la
nowe wzory formularzy dostosowuj$c je do wprowadzonych zmian w
ustawie o CIT, które b%d$ obowi$zywa& od 1 stycznia 2015 r. W projekcie
okre"lono wzory deklaracji (CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R)
zezna' (CIT-8, CIT-8A, CIT-8B), o"wiadczenia (CIT-5) i informacji (CIT-8/
O, CIT-D, CIT-7, IFT-2/IFT-2R).

R y c z a # t o d p r y w a t n e g o Od 1 stycznia 2015 r obecny system rozliczania podatku dochodowego z
u ! y t k o w a n i a s a m o c h o d ó w tytu#u u!ytkowania pojazdu s#u!bowego do celów prywatnych zostanie
s#u!bowych
zast$piony systemem rycza#towym.! Warto"& pieni%!na nieodp#atnego
"wiadczenia przys#uguj$cego pracownikowi ustalona zosta#a na 250 z#
miesi%cznie w przypadku u!ytkowania samochodów o pojemno"ci silnika
do 1600 cm – co przy stawce podatkowej 18 proc. oznacza kwot% 45 z#
zrycza#towanego miesi%cznego podatku, oraz 400 z# miesi%cznie dla
samochodów, których pojemno"& silnika przekracza 1600 cm – czyli 72 z#
zrycza#towanego miesi%cznego podatku.
W przypadku wykorzystywania samochodu s#u!bowego do celów
prywatnych przez cz%"& miesi$ca warto"& "wiadczenia ustalana b%dzie
za ka!dy dzie' wykorzystywania samochodu do celów prywatnych
proporcjonalnie w wysoko"ci 1/30 kwot.
Nowe zwolnienia w PIT

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
wprowadza d#ugo oczekiwane zwolnienia przedmiotowe. Od 1 stycznia
2015 r. zwolniona od podatku b%dzie warto"& otrzymanego przez
pracowników nieodp#atnego "wiadczenia z tytu#u dowozu pracowników
do zak#adu pracy transportem zbiorowym (np. autobusem)
organizowanym przez pracodawc%.
Kolejnym istotnym zwolnieniem b%dzie wynagrodzenie z tytu#u
odp#atnego ustanowienia s#u!ebno"ci przesy#u, co jest szczególnie
istotne, gdy! dotychczas w praktyce organów podatkowych istnia#y
rozbie!no"ci w sposobie opodatkowania przychodów z tego tytu#u.
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O p o d a t k o w a n i e d o c h o d ó w Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
z a g r a n i c z n y c h s p ó # e k dotycz$ca opodatkowania zagranicznych spó#ek kontrolowanych (CFC)
kontrolowanych (CFC)
ma na celu zwalczanie nadu!y& podatkowych wyst%puj$cych w
stosunkach pomi%dzy podmiotami powi$zanymi, poprzez
przeciwdzia#anie transferowaniu dochodów do spó#ek zale!nych
zlokalizowanych w krajach stosuj$cych szkodliw$ konkurencj%
podatkow$.
Podmiot krajowy b%dzie zobowi$zany uwzgl%dni& w podstawie
opodatkowania cz%"& dochodu osi$gni%tego przez spó#k% zale!n$
maj$c$ siedzib% lub zarz$d w kraju o ni!szym, ni! obowi$zuj$cy w
pa'stwie rezydencji podmiotu dominuj$cego, poziomie opodatkowania.
Zastosowanie regu# CFC b%dzie mia#o miejsce w sytuacji gdy podatnik
posiada co najmniej 25 % udzia#ów w kapitale zak#adowym spó#ki
kontrolowanej lub 25 % praw g#osu, a spó#ka kontrolowana znajduje si% w
kraju, który zgodnie z rozporz$dzeniem Ministra Finansów zosta# uznany
za kraj stosuj$cy szkodliw$ konkurencj% podatkow$ lub w kraju z którym
Polska lub Unia Europejska nie zawar#a umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, a co najmniej 50% dochodów takiej spó#ki pochodzi z
dywidend i przychodów z zysków z udzia#u w osobie prawnej.
Ustawa przewiduje równie! zwolnienie od powy!szych regu# je"li warto"&
transakcji pomi%dzy podmiotami powi$zanymi nie przekroczy
równowarto"ci 250 000 euro.
Podatnicy b%d$ ponadto zobowi$zani do prowadzenia rejestru
zagranicznych spó#ek kontrolowanych.
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Miejsce opodatkowania us#ug Us#ugi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne "wiadczone przez
t e l e k o m u n i k a c y j n y c h , przedsi%biorców na rzecz konsumentów po wprowadzonej zmianie
nadawczych i elektronicznych
opodatkowane b%d$ w miejscu zamieszkania konsumenta, a nie w
miejscu siedziby dostawcy us#ug.
P o t w i e r d z e n i e r e j e s t r a c j i Od 1 stycznia 2015 r. wydawane przez w#a"ciwego naczelnika urz%du
podatnika
skarbowego potwierdzenie rejestracji podatnika, jako podatnika VAT,
nast%powa& b%dzie na wniosek podatnika, a nie jak dotychczas z urz%du.
Wyd#u!ony
o k r e s W zwi$zku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2015 r. szczególnej
przechowywania ewidencji
procedury rozliczenia podatku VAT od "wiadczonych na rzecz
konsumentów us#ug elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych
wyd#u!ony zostanie do 10 lat obowi$zek przechowywania przez te
podmioty ewidencji dokonywanych transakcji. Jednocze"nie nale!y
wskaza&, !e cho& obowi$zek przechowywania dokumentacji wyd#u!y si%,
to okres przedawnienia zobowi$zania podatkowego z tytu#u "wiadczenia
tych us#ug nie ulegnie zmianie.
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W prawie podatkowym zasad$ jest, !e je!eli ostatni dzie' terminu
przypada na sobot% lub dzie' ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzie'
terminu uwa!a si% nast%pny dzie' po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Od 1 stycznia 2015 r. nast$pi zmiana w tym zakresie, zgodnie z któr$
poszczególne ustawy podatkowe b%d$ mog#y okre"la& te terminy
odmiennie. Docelowo zmiany maj$ dotyczy& podatku VAT, dla którego
planuje si% okre"li& terminy odmiennie (np. od 1 stycznia 2015 r. termin
z#o!enia deklaracji elektronicznych, dotycz$cych szczególnych zasad
rozliczenia VAT z tytu#u "wiadczenia us#ug telekomunikacyjnych, b%dzie
up#ywa# 20 dnia ka!dego miesi$ca, bez wzgl%du na to, czy dzie' ten
wypada w sobot% lub dzie' wolny od pracy).

Okres przechowywania ksi"g Podatnicy, którzy maj$ obowi$zek prowadzenia ksi$g podatkowych
podatkowych
przechowuj$ ksi%gi i zwi$zane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu
up#ywu okresu przedawnienia zobowi$zania podatkowego. Po nowelizacji
poszczególne ustawy podatkowe b%d$ mog#y odmienne okre"la& termin
przechowywania ksi$g podatkowych (np. podatnicy "wiadcz$cy us#ugi
telekomunikacyjne b%d$ od 1 stycznia 2015 r. zobowi$zani do
przechowywania dokumentów dotycz$cych ewidencji przeprowadzonych
transakcji przez okres 10 lat).

Rz$d prowadzi intensywne prace nad wprowadzeniem fundamentalnych zmian w ordynacji podatkowej, zmiany
wprowadzane b%d$ kolejno w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 stycznia 2017 r. Powy!ej przedstawiono
najwa!niejsze zmiany, które wejd$ w !ycie od 1 stycznia 2015 r. Najwi%ksze zmiany planowane s$ na 1
czerwca 2015 r., jednak!e w chwili obecnej nie mo!na jeszcze jednoznacznie okre"li& ich charakteru.
Z pewno$ci" mo!na wskaza', !e planowana klauzula o unikaniu opodatkowania nie zostanie
wprowadzona do Ordynacji podatkowej w trakcie 2015 r.
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Wi"!"ca Informacja Akcyzowa

Najwa!niejsz$ zmian$ w podatku akcyzowym w 2015 r. b%dzie
wprowadzenie instytucji Wi$!$cej Informacji Akcyzowej. Wi$!$ca
interpretacja akcyzowa b%dzie mog#a dotyczy& wyrobu akcyzowego lub
samochodu osobowego. B%dzie na wniosek podatnika w formie decyzji
wydawanej przez Dyrektora Izby Celnej. WIA b%dzie wa!na przez 3 lata
od jej wydania i b%dzie wi$!$ca jedynie dla podmiotu, który o ni$
wyst$pi#.

Likwidacja obowi"zku
informowania naczelnika urz&du
celnego o wybranej formie
prowadzenia ewidencji.

Kolejn$ wa!n$ zmian$ zaproponowan$ w projekcie jest zniesienie
obowi$zku informowania naczelnika urz%du celnego o wybranej formie
prowadzenia ewidencji. Wymóg ten w chwili obecnej ma zastosowanie do
szeregu ewidencji, których obowi$zek prowadzenia nak#adaj$ przepisy
ustawy o podatku akcyzowym.
W obecnym stanie prawnym, niedochowanie wymogu poinformowania o
formie ewidencji mo!e wi$za& si% z ryzykiem na#o!enia na osoby
odpowiedzialne za rozliczenia akcyzowe sankcji karnych i skarbowych.
Jest to kolejny krok aby zmniejszy& formalno"ci zwi$zane z rozliczaniem
podatku akcyzowego.
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The amendment to the CIT (Corporate Income Tax) Law introduces
changes with regard to the option of treating interest from loans granted
by a shareholder to the company as tax-deductible expenses under thin
capitalisation regime.
The amendment extends the coverage of thin capitalisation regime on
indirectly associated enterprises and loans granted by sister companies.
The taxpayers who borrows from the above mentioned affiliated entities
will have to treat the interest on such loans as not tax-deductible costs if
the debt-to-equity ratio exceeds 1:1 (the proportion has been 3:1 so far),
unless they apply a new solution in the form of an alternative method
introduced in Article 15c of the Law. If one opts for this solution, the limit
will be determined as the value of taxpayer's assets for tax purposes
multiplied by the NBP reference rate increased by 1.25 pp.

Participation loan

The amendment to the CIT Law will introduce an additional premise for
tax exemption of the dividends and other revenues from participation in a
legal person disbursed by the associated enterprises (Parent-Subsidiary
Directive).
In order to qualify dividends and revenues from participation in legal
persons for the exemption, the disbursed funds must neither constitute
the deductible cost for the disbursing company, nor reduce its taxable
base, income, or the amount of tax.

The amendments to the
legislation on transfer pricing

The catalogue of associated enterprises, which have to be included in the
transfer pricing documentation has been extended to include
partnerships. The obligation to keep tax documentation regarding transfer
pricing will also arise in a case of concluding the agreement of
partnership with reference to the method of distribution of profit and
participation in loss.

Tax on retained profit in case of
company restructuring

Following the amendment, if a company has been transformed into a
partnership not only its retained profit will constitute taxable revenue, but
also the profit transferred to other capital funds in the transformed
company. The revenue is estimated as of the day of the transformation.
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Revenue in a case of a non-cash
performance

The amendments introduced in the CIT Law will also address the
situation, when the settlement of liability by a taxpayer in entirety or in
part (e.g. from a loan, dividend or redemption of shares/stocks) by a noncash performance will produce taxable revenue in the amount of the
fulfilled obligation on the side of the performing company.

New specimens of CIT forms

The Ministry of Finance published a new decree, which provides new
specimens of forms, also adapting them to the amendments to the CIT
Law, which will take effect as from 1 January 2015. The draft specifies the
samples of declarations (CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R)
returns (CIT-8, CIT-8A, CIT-8B), statement (CIT-5) and information
(CIT-8/O, CIT-D, CIT-7, IFT-2/IFT-2R).

Lump tax on private use of
company cars

Beginning from 1 January 2015, the existing system of settling income
tax in case of using company car for private purposes will be superseded
with the lump sum system. The value of benefit was determined to be
PLN 250 a month in a case of using a car with engine capacity up to
1600 ccm and PLN 400 a month for a car with engine capacity over 1600
ccm. At the 18% tax rate, this yields the amount of PLN 45 of a monthly
tax in case of smaller engines and PLN 72 of tax in case of bigger ones.
If a company car is used for private purposes for some part of a month,
the value of benefit will be proportionally established for each day of
using a company car for private purposes at 1/30 of the amounts.

New exemptions in Personal
Income Tax (PIT)

The amendment to the CIT Law introduces long-awaited income tax
exempted items. Beginning from 1 January 2015, the value of a benefit
in-kind received by employees in the form of free transport to their place
of work by public transport (e.g. bus) organized by their employer will be
exempt from tax.
Another significant exemption will be remuneration for the establishment
of paid utility servitude. This is very important, because so far the tax
authorities have been treating this issue differently.
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The amendment to the CIT Law with reference to the taxation of CFCs
aims to combat possible tax fraud by counteracting the transfer of funds
to the associated enterprises situated in the countries which apply
harmful tax competition.
A Polish entity will have to include in a taxable base a part of income
obtained by its subsidiary with its seat or board located in a country,
where taxation level is lower than in the jurisdiction where parent entity
resides.
CFC rules will be applied if a taxpayer holds at least 25% of share capital
of a controlled company or 25% of the voting rights, and the controlled
company is located in a country which, according to the Minister of
Finance's decree, is deemed to employ harmful tax competition, or in a
country with which Poland or the EU did not conclude a double taxation
convention, and the CFC company obtains at least 50% of its income
from dividends and other revenues from participation in a legal person.
The Law also envisages an exemption from the foregoing rules if the
value of transactions between the affiliated entities does not exceed the
equivalent of EUR 250,000.
Additionally, the taxpayers will have to maintain the register of foreign
controlled companies.
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Place of taxation of
Following the introduction of a change to taxation, the telecommunication,
telecommunication, broadcasting broadcasting and electronic services will be taxable in the place of
and electronic services
residence of a consumer and not in the place where a service provider
has its seat.
Confirmation of taxpayer’s
registration

From 1 January 2015, the confirmation of taxpayer’s registration as VAT
payer issued by relevant Director of Tax Office will be issued on
taxpayer’s request, as not ex officio as it is nowadays.

Prolonged term of storing the
documentation

Due to the introduction from 1 January 2015 of a special procedure of
VAT settlement for electronic, telecommunication and broadcasting
services rendered for consumers, the obligation of storing the records of
performed transactions by such entities will be prolonged to 10 years. We
would like to stress that the prolongation of storage period does not
influence the period of limitation of tax liability.

LATEST LEGAL DEVELOPMENTS FROM POLAND!

www.ecovis.com

INVESTOR NEWSLETTER
NEWSLETTER
SPECIAL TAX
ISSUE
EDITION!
N°3!

Tax

DECEMBER
FALL 2009
2014

Zmiany od / Changes from 01.01.2015

Ordinance
The way of calculating the terms

In the tax law the rule is that if the last day of a term falls on Saturday or a
statutory holiday, the last day of a term falls in a next day after the days
free of work. From 1 January 2015 on this rule changes and specific tax
laws may set these terms individually. This amendment is aimed
especially at VAT Law, where the terms are to be set individually (e.g.
from 1 January 2015 the term of filing the electronic returns concerning
specific rules of VAT settlement on telecommunication services shall be
20th day of a month regardless whether this day shall be Saturday or a
statutory holiday).

Term of storing the tax books

Taxpayers who are obliged to maintain the tax books shall store the
books and relevant documents until the limitation of tax obligation. After
the introduction of the amendment the specific tax laws may set the terms
of storing the books individually (e.g. the taxpayers rendering
telecommunication services shall store their records of performed
transactions for 10 years).

The government is pursuing intensive work to introduce fundamental amendments to the Tax Ordinance Act.
These will be introduced gradually between 1 January 2015 and 1 January 2017. The key amendments to be
introduced on 1 January 2015 are presented above. The major amendments are planned to be introduced on 1
June 2015, however their nature cannot yet be specified.
For sure, it may be implied that the planned tax evasion clause will not be introduced to the Tax
Ordinance Act during 2015.
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Zmiany od / Changes from 01.01.2015

Binding Excise Duty Information

The introduction of instituting the binding Excise Duty Information will be
the key modification to excise duty in 2015. The binding Excise Duty
Information could refer to a product liable to excise duty or a passenger
car. The Director of Customs Chamber will issue it on a taxpayer’s
request in a form of a decision. It will remain valid for 3 years of the year
of issue and will be binding only for the entity, which requested it.

The abolition of a duty to inform
the Chief of Customs Office of
the selected form of keeping
records

The draft proposes another important amendment, i.e. the abolition of a
duty to inform the Chief of Customs Office of the selected form of keeping
records. This requirement is currently applied to a number of records
whose maintenance is mandatory under the provisions of the Excise Duty
Law.
In the current legal situation, a failure to observe the requirement of
submitting information on the form of record may produce a risk of
imposing penal and fiscal sanction on persons responsible for excise duty
settlements. It constitutes another step to reducing bureaucracy related to
excise duty settlements.
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