NEWSLETTER DLA PODATNIKÓW
MAJ 2018
W majowym wydaniu newslettera kontynuujemy prezentację planowanych zmian w podatkach, nad którymi obecnie pracuje
ustawodawca. Życzymy miłej lektury!

PODATKI PRAWO KIĘGOWOŚĆ

RODO – przypominamy się z prośbą o odsyłanie zgód na wysyłanie Państwu naszych newsletterów. Następny newsletter otrzymają tylko
te osoby, które wyrażą zgodne na ich przesyłanie. Zachęcamy do ich przesyłania !!!
Pracujemy nad stworzenie nowej wersji strony internetowej naszej Kancelarii, aby umożliwić Państwu zapisywanie się na newslettery online.

EOL KANCELARIA DORADZTWA
PODATKOWEGO Sp. z o.o. Sp.k.

Projekt z dnia 25 kwietnia 2018 r. - Ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości – konsultacje publiczne
numer z wykazu:UD370 (planowana data wejścia w życie 1 stycznia 2019 r.)

70-215 Szczecin, ul. 3-go Maja 30/III p.
www.eol.com.pl
+48 91 4846260 +48 91 4846263

Projektowana ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania
i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem oraz zwiększenie
zaangażowania instytucjonalnego kapitału krajowego na tym rynku poprzez wprowadzenie do polskiego porządku prawnego
statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości (dalej: F.I.N.N.).

PREFERENCJE PODATKOWE DLA FIRM INWESTUJĄCYCH W NAJEM NIERUCHOMOŚCI
−

−

Odroczenie obowiązku podatkowego z tytułu uzyskiwanych przez F.I.N.N. dochodów z najmu nieruchomości mieszkalnych,
ze zbycia takich nieruchomości, ze zbycia udziałów (akcji) spółek zależnych od F.I.N.N. oraz z dywidend i innych przychodów
z udziału w zyskach spółek zależnych od F.I.N.N. – do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na
rzecz inwestorów (akcjonariuszy);
Wprowadzenie 8,5% stawki podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów F.I.N.N. z tytułu najmu nieruchomości
mieszkalnych (w tym za pośrednictwem spółki lub spółek zależnych od F.I.N.N.); z tym że w tym przypadku przy obliczaniu
podstawy opodatkowania nie byłyby uwzględniane odpisy amortyzacyjne dokonywane od wynajmowanych nieruchomości
mieszkalnych.

PREFERENCJE PODATKOWE DLA SPÓŁEK ZALEŻNYCH OD F.I.N.N.
−

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów (dochodów) uzyskanych przez spółki zależne z najmu
nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia nieruchomości mieszkalnych, pod warunkiem wypłaty w określonym terminie
dywidendy na rzecz F.I.N.N.

PREFERENCJE DLA INWESTORÓW
−

Proponuje się również zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych z inwestycji
kapitałowych w F.I.N.N. Zwolnienie to do tyczyłoby zarówno podatników podatku dochodowego od osób prawnych (dalej:
podatek CIT), jak i podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: podatek PIT).

Projekt z dnia 26 kwietnia 2018 r Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - opiniowanie
numer z wykazu:UC123 (planowana data wejścia w życie 1 stycznia 2019 r.)

DEFINICJA BONU
−
−

Proponuje się wprowadzenie definicji bonu, bonu jednego przeznaczenia, bonu różnego przeznaczenia.
Przez bon należy rozumieć instrument, w postaci bonu na towary lub usługi, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia
jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług i w przypadku którego towary,
które mają zostać dostarczone lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub
usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach
wykorzystania tego instrumentu.

MICHAŁ WOJTAS
doradca podatkowy
redaktor newslettera
wspólnik

KOMENTARZ:

−
−

Za bon jednego przeznaczenia (SPV) będzie uznawany bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia
usług, których ten bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku od towarów i usług z tytułu dostawy tych towarów lub
świadczenia usług są znane w chwili emisji tego bonu.
Za bon różnego przeznaczenia (MPV), będzie uznany bon inny niż bon jednego przeznaczenia.

OBOWIĄZEK PODATKOWY PRZY BONACH
−

−

Transfer bonu jednego przeznaczenia (SPV) dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za
dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy. Oznacza to, że emitent bonu jednego przeznaczenia ma
obowiązek odprowadzenia podatku VAT od pierwszego wprowadzenia bonu do obrotu, tak jakby towary objęte bonem
zostały dostarczone lub usługi objęte bonem zostały wykonane. To samo dotyczy dystrybutorów, którzy w imieniu własnym
i na rachunek własny sprzedają (odsprzedają) bony jednego przeznaczenia. Dostawa towarów/świadczenie usług w zamian
za ten bon nie będą uznawane za niezależną transakcję. (A zatem przy faktycznym skorzystaniu z bonu konsument nie
musi płacić podatku VAT ponownie).
W przypadku bonów różnego przeznaczenia (MPV) ,VAT powinien zostać pobrany, gdy zostaną dostarczone towary lub
wykonane usługi, których dany bon dotyczy. W tym kontekście ewentualny wcześniejszy transfer bonów różnego
przeznaczenia nie powinien podlegać VAT.

ROZLICZENIE VAT PRZY NIEWYKORZYSTANIU BONU
−
−

−

Jeśli konsument w terminie ważności bonu nie skorzysta z bonu, zwykle bon taki traci swoją ważność.
W przypadku bonu jednego przeznaczenia każdy transfer bonu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług,
których ten bon dotyczy, i nie zmienia tego okoliczność, że konsument nie zrealizował bonu SPV. Szczególnym przypadkiem
w tym zakresie jest niewykorzystany bon jednego przeznaczenia, który emitent bonu przyjmuje z powrotem i za który zwraca
konsumentowi pieniądze. W takich przypadkach emitent bonu może dokonać odpowiedniej korekty należnego podatku VAT.
W przypadku gdy bon MPV nie zostanie w całości lub części zrealizowany w terminie ważności tego bonu i wynagrodzenie
z tego tytułu zostanie zatrzymane, uznaje się, że podatnik, który zatrzymał to wynagrodzenie wyświadczył usługę gotowości
do realizacji dostawy towarów/ świadczenia usług i obowiązek podatkowy dla usługi gotowości do realizacji bonu powstanie
z chwilą upływu terminu ważności bonu.

BILETY ZA TRANSPORT, DO KINA, ZNACZKÓW POCZTOWYCH ITD
−

Przepisy dotyczące bonów nie wywołują zmian w opodatkowaniu podatkiem VAT biletów za transport, biletów wstępu do
kin, muzeów, znaczków pocztowych i tym podobnych.

MOSS
−
−

−
−
−
−

Proponowana zmiana przewiduje wprowadzenie progu w kwocie 42000 zł, odnoszącego się do rocznej wartości netto usług
elektronicznych świadczonych konsumentom z innych niż Polska państw UE, do wysokości którego podatnicy z siedzibą
w Polsce, będą mogli rozliczać VAT z tytułu wykonywania takich usług na terytorium kraju.
Skorzystanie z tej zmiany będzie możliwe przy spełnieniu następujących warunków
o posiadanie przez usługodawcę siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego
miejsca pobytu tylko na terytorium kraju;
o świadczenie usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami posiadających siedzibę, stałe
miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium innego państwa UE niż Polska;
o całkowita wartość świadczenia tych usług elektronicznych, pomniejszona o kwotę podatku VAT, nie przekroczyła
w trakcie bieżącego roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 42.000 zł.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego wskazany próg zostanie przekroczony, to od chwili tego przekroczenia wystąpi
konieczność rozliczania tych usług w państwie członkowskim, w którym znajduje się ich odbiorca, z możliwością skorzystania
z uproszczenia jakim jest MOSS.
Kolejna zmiana przewiduje, że podatnicy zarejestrowani w MOSS na procedurę unijną, a także podmioty zagraniczne
zarejestrowane w MOSS na procedurę nieunijną, dla których państwem identyfikacji jest Polska, do wystawiania faktur
dokumentujących usługi elektroniczne rozliczane dla celów VAT w MOSS będą stosowali przepisy obowiązujące w Polsce.
W przypadku usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich przez
podatników zidentyfikowanych w MOSS zasadniczo chodzić będzie o możliwość wystawiania faktury na żądanie unijnego
konsumenta.
Proponuje się również dopuszczenie do procedury szczególnej rozliczania VAT przewidzianej dla podmiotów zagranicznych
takich podmiotów, które pomimo braku siedziby gospodarczej, czy też stałego miejsca prowadzenia działalności

Niezwykle ciekawie na tle rozwiązań
podatkowych wygląda projekt funkcjonowania FINN, czyli Firmy Inwestującej
w Najem Nieruchomości. Wiele osób i firm
działa w tym sektorze. Wydaje się, że
ustawodawca proponuje wehikuł do zwiększenia skali biznesu oraz do umożliwienia
na szerszą skalę inwestowania w rynek
najmu w taki wehikuł szerszej grupie osób
jako atrakcyjnej alternatywy do angażowania się bezpośrednio w taką działalność
budowlano-inwestycyjną.
Z kolei mało zrozumiały, jako uproszczenie
systemu rozliczania bonów, jest pomysł
uprzedniego opodatkowania wydania bonu
jako ekwiwalentu dostawy towarów lub
świadczenia usługi. Dotyczy to sytuacji,
w których na moment wydania bonu
wiadomo, że emitent bonu otrzymując go
od osoby realizującej bon będzie musiał
wydać towar lub wykonać usługę. Jest to
wyłom od zasady powstania obowiązku
VAT w momencie wydania towaru lub
wykonania usługi. Teraz moment powstania obowiązku podatkowego będzie realizowany w zależności od wydania bonu
jednego przeznaczenia.
Wyjątkowo wolno jak na standardy, do
których przyzwyczaił nas Rząd, toczy się
proces legislacyjny dot. rozszerzenia
katalogu twórców uprawnionych do 50%
KUP. Niedługo minie pół roku od zmiany
przepisów, które wprowadziły dużą
niepewność wśród pracodawców (jako
podmiotów odpowiedzialnych za pobór
zaliczek na PIT) na wydrenowanym z kadr
rynku informatycznym. Napięć rozliczeń
płac nie zmieni wsteczne wejście w życie
szerszego katalogu uprawnionych do
wyższych kosztów. Mleko i tak się wylało.
A wiele problemów pozostaje wciąż
nierozwiązanych. Im gorzej, tym lepiej – ale
tylko dla fiskusa.

gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, nie mogły skorzystać z uproszczenia jakim jest MOSS, z uwagi na
zarejestrowanie się do celów VAT w którymś z państw członkowskich
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne - przekazano do Senatu
druk nr 2291 (planowana data wejścia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia)

ZWOLNIENIA
−
−
−

Zwolnieniem objęte zostaną przychody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Policji przez osoby przez nią chronione
na podstawie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka
Zwolnieniem zostaną objęte także inne świadczenia o podobnym charakterze wypłacane w związku z ujawnieniem wobec
organu powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz
istotnych okoliczności jego popełnienia.
Zwolnieni będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

KUP 50%
−
−
−
−

Proponowana zmiana porządkuje i dodaje dziedziny, w odniesieniu do których można zastosować 50% koszty uzyskania
przychodów.
Z uwagi na to, że dodany przepis budził wątpliwości interpretacyjne wśród przedstawicieli zawodów twórczych,
zaproponowano przeredagowanie i dodanie dziedzin m.in. w zakresie: inżynierii budowlanej, tłumaczeń czy gier
komputerowych.
Przepis został ponadto doprecyzowany poprzez wskazanie, że dyspozycją przepisu objęte są również: działalność naukowa
i prowadzona na uczelni działalność dydaktyczna.
Przepis będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

ODPISY AMORTYZACYJNE
−
−
−
−

Dodawany przepis pozwoli na zaliczenie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny, zwolnionych od podatku od spadków i darowizn, w przypadku
gdy środki te wykorzystywane przez darczyńcę były przez niego amortyzowane.
Oznacza to, że obdarowany przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę (kontynuacja). Kontynuując amortyzację tych
składników, uwzględni też wysokość dokonanych już przez darczyńcę odpisów oraz przyjętą metodę amortyzacji.
W przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku, projekt ustawy zmierza
do umożliwienia spadkobiercom ponownego określania wartości początkowej nabytych w ten sposób środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych.
Przepis będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

PROGRAMY MOTYWACYJNE
−

Zmiana ma charakter doprecyzowujący i polega na wyjaśnieniu, że zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze
zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych mają zastosowanie również do dochodu uzyskanego przez
osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium
UE lub EOG.

ZWOLNIENIE UMORZONEGO ZADŁUŻENIA
−
−
−

Planuje się dodanie w ustawie PIT i w ustawie CIT zwolnienia obejmującego kwoty umorzonego zadłużenia związanego z
zaciągniętym kredytem mieszkaniowym dokonanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.
Zwolnienie nie ma zastosowania do przychodu w części odpowiadającej kwocie umorzonych skapitalizowanych odsetek
zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.
Przepis będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

To samo dotyczy odkręcenia zamieszania
związanego z pozbawieniem prawa do
odpisów amortyzacyjnych obdarowanych
i spadkobierców – bo to było prawdziwe
zaskoczenie podatkowego pod koniec
zeszłego roku – niestety bardzo niekorzystne i wprowadzone na ostatnią chwilę.
Można się domyśleć, że szybka zapowiedź
Rządu o rozwiązaniu tego problemu
postawiła
firmy
(głównie
rodzinne)
w niezręcznej i trudnej sytuacji wyboru –
dokonywania odpisów wbrew bieżącej
wersji ustawy licząc na szybkie uchwalenie
wstecznej ich nowelizacji czy czekać ich
faktyczne uchwalenie oraz wejście w życie
noweli i płacenie przejściowo wyższych/
wysokich zaliczek na PIT.
Zupełna porażka wizerunkowa ustawodawcy!.
Ciągnąc temat prostowania nieudolnie
wprowadzanych noweli przepisów podatkowych należy wspomnieć o programach
motywacyjnych i aportach pieniężnych.
Obecna wersja przepisów PIT dot. programów motywacyjnych, czyli odroczenia
momentu opodatkowania otrzymanych
akcji do chwili ich zbycia wyraźnie nie
dotyczy podmiotów krajowych. Inna wykładania jest po prostu contra legem.
W przypadku aportów pieniężnych MF
wydał interpretację chociaż częściowo
naprawiając szkody wizerunkowe. Szkoda,
że wciąż urzędnicy są tak oszczędni
w ułatwieniu podatnikom rozumienia skomplikowanych przepisów.
W zakresie wsparcia inwestycji, w ramach
których cała Polska będzie jedną wielką
strefą, ustawodawca dorzucił łyżeczkę
dziegciu – małą klauzulę obejścia prawa
podatkowego. Polega ona, jak większość
już wprowadzonych, na badaniu przyczyn
ekonomicznych skorzystania z proponowanych rozwiązań. Z tą tylko różnicą, że
inwestycja w SSE do tej pory głownie
opierała się na kalkulacji finansowych

APORT PIENIĘŻNY
−
−
−

Zmiana ma na celu poprawę redakcji przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT wprowadzonego do tej ustawy nowelizacją
z dnia 27 października 2017 r.
W projekcie proponuje się przepis jednoznacznie wskazujący, iż zakres stosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT odnosi
się wyłącznie do wnoszenia wkładów niepieniężnych.
W przypadku zmienianego art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się w trakcie roku
kalendarzowego, będą stosować zmienione regulacje od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczętego po dniu 31
grudnia 2017 r.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji – przekazana Prezydentowi do podpisu
(planowana data wejścia w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia)

ODEJŚCIE OD OGRANICZEŃ TERYTORIALNYCH PRZY STOSOWANIU ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH
−
−

Dostępność instrumentu w zakresie terytorialnym pozostanie jedynie uzależniona od przeznaczenia terenu.
Likwiduje to procedurę zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych oraz ograniczenie 25 000 ha., na których można
było uzyskać wsparcie.

WYZNACZANIE OKRESU KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA PODATKOWEGO
−
−

Decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana będzie na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat – im
wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie dozwolona przez Unię Europejską tym dłuższy okres zwolnienia.
Jednocześnie do czasu zakończenia działalności specjalnych stref ekonomicznych, tj. do końca 2026 r. w przypadku
terenów obecnie objętych statusem SSE decyzja o wsparciu będzie wydawana na okres 15 lat.

DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
−
−
−

Warunki uzyskania zwolnienia z podatku są uzależnione od wielkości przedsiębiorcy określanej zgodnie z definicją prawa
Unii Europejskiej oraz od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji inwestycji.
Kryteria ilościowe (wymagane nakłady inwestycyjne) zostaną dostosowane do możliwości firm z segmentu mikro-, małych i
średnich przedsiębiorstw (MMŚP) poprzez odpowiednią redukcję w stosunku do wymagań standardowych obowiązujących
dla dużych firm.
Dodatkowo w powiatach o wyższej stopie bezrobocia zastosowane zostanie obniżenie również kryterium ilościowego dot.
nakładów inwestycyjnych (czym wyższe bezrobocie tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne).

MAŁA KLAUZULĘ ANTYOPTYMALIZACYJNĄ
−

Przedsiębiorca utraci prawo do zwolnienia podatkowego z chwilą, gdy:
o osiągnięcie dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu lub z działalności gospodarczej
prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej następuje w związku z zawarciem
umowy lub dokonaniem innej czynności lub wielu powiązanych czynności prawnych, dokonanych przede
wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego, lub
o czynności, o których mowa powyżej, nie mają rzeczywistego charakteru, lub
o podatnik korzystający ze zwolnień, a, dokonuje czynności prawnej lub wielu czynności prawnych, w tym związanych
z działalnością nieobjętą tymi zwolnieniami, których głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie
opodatkowania lub uchylanie się od opodatkowania.
Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – po II czytaniu
druk nr 2454 (planowana data wejścia w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia)

PRZEDSIĘBIORSTWO W SPADKU PODATNIKIEM
−

Koncepcja przyjęta w nowej ustawie zakłada, że przedsiębiorstwo w spadku uzyska podmiotowość prawnopodatkową, jako
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w zakresie podatków związanych z działalnością tego
przedsiębiorstwa (w szczególności, w zakresie podatku dochodowego, VAT oraz podatku akcyzowego).

NIP PRZEDSIĘBIORSTWA W SPADKU
−

Proponuje się, aby także przedsiębiorstwo w spadku mogło posługiwać się tym samym numerem NIP co zmarły
przedsiębiorca.

oszczędności ze względu na skorzystanie
ze zwolnienia podatkowego. Tym razem
podatnik będzie musiał wykazać inną
motywację (np. chęć wspierania lokalnej
społeczności, w której jest bezrobocie), bo
jego motywacją nie będzie mogła być
oszczędność w podatkach – jest to bowiem
zakazane.
Zadziwia mnie wciąż krótkowzroczność
ustawodawcy, który dąży do cywilizowania
podatników na wzór zachodni a wprowadza rozwiązania, które powodują, że
mentalnie jesteśmy wciąż na Wschodzie.
Przypominamy też o wciąż toczącym się
procesie legislacyjnym dot. zarządu
sukcesyjnego, tj. umożliwienia istnienia
firmy zmarłego przedsiębiorcy działającego
w oparciu o wpis do CEIDG (jednoosobowa
działalność gospodarcza). Idea ze wszech
miar słuszna, ale czemu to tyle trwa.
Przepisy miały już dawno wejść w życie.
Zdarzenia losowe mają przecież to do
siebie, że nie będą czekać aż ustawodawca łaskawie dobrnie do końca procesu
legislacyjnego. Wiele firm rodzinnych może
tego nie dożyć…

INTERPRETACJE INDYWIDUALNE
−

Na przedsiębiorstwo w spadku zostaną także rozciągnięte skutki zastosowania się do indywidualnej interpretacji podatkowej
(wydanej przed śmiercią przedsiębiorcy na jego wniosek), o których mowa w art. 14k i art. 14m Ordynacji podatkowej.

ZWOLNIENIE NABYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA W SPADKU
−

Projektowana zmiana w ustawie o podatku od spadków i darowizn umożliwia nabywanie przez spadkobierców bez obciążeń
podatkowych jednoosobowych przedsiębiorstw i ma na celu stworzenie zachęty do przejmowania i prowadzenia tych
przedsiębiorstw.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw – ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

ULGA REHABILITACYJNA
−
−

Limit dochodu osoby niepełnosprawnej, który umożliwia jej bliskim skorzystanie z preferencji, będzie określony jako 12krotność kwoty renty socjalnej.
Przepis stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

opracowanie: Lidia Peretiatkowicz – doradca podatkowy
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