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1.

NOWE ZASADY AMORTYZACJI MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
(PIT/CIT)



Przedsiębiorcom przysługiwać będzie prawo do jednorazowego dokonania odpisów amortyzacyjnych
od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych maszyn i urządzeń.

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. wprowadza nowe rozwiązania w zakresie możliwości
jednorazowego rozliczenia nakładów na wybrane środki trwałe (zaliczone do grupy 3-6 KŚT) do
wskazanego limitu (100 tys. zł), przy jednoczesnym minimalnym nakładzie inwestycji (10 tys. zł) oraz, co
jest całkowitą nowością, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaliczek na takie nabycie środków
trwałych.
Co istotne, powyższa zmiana ma zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r.
i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

2.

BRAK KONIECZNOŚCI POBORU TZW. PODATKU U ŹRÓDŁA PRZY ZAKUPIE
BILETÓW LOTNICZYCH (PIT/CIT)



Pobór 10-procentowego zryczałtowanego podatku z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium
Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej będzie wyłączony w zakresie
przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego
wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Ustawodawca wprowadza wyjątek do zasad dotyczących opodatkowania zagranicznych przedsiębiorstw
żeglugi powietrznej. Z zasady osiągnięcie przychodu przez te podmioty wiąże się z konicznością poboru
zryczałtowanego 10% podatku dochodowego. Zgodnie z nową regulacją, tzw. podatek u źródła od
przychodów uzyskanych ze sprzedaży biletów lotniczych – nie będzie już pobierany.

3.

UWAGA DODATKOWA

Zwracamy uwagę na krótki okres tzw. vacatio legis dla wprowadzanych zmian, opisanych powyżej.
Stosownie do brzmienia ustawy nowelizującej, przepisy te wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich
ogłoszenia. Oznacza to, iż faktyczną datą wejścia w życie tejże nowelizacji jest 12 sierpnia 2017 r.

4.

KONTAKT

Prosimy o kontakt gdyby zechcieli Państwo uzyskać więcej informacji lub omówić wpływ treści powyższych
zmian ustawy na obowiązki podatkowe w Państwa firmie.
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