FELIETON

Partner merytoryczny:

JEDEN Z NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW W ZAKRESIE BEZPRAWIA URZĘDNICZEGO I KONTROLI PODATKOWYCH –
MEC. ROBERT NOGACKI – OCENIA WYDARZENIA PRZEZ PRYZMAT INTERESÓW KLIENTÓW SWOJEJ KANCELARII.

Prawo
O

wspiera
rozwój

Od początku 2015 roku nasz południowy sąsiad może pochwalić się
podatkowym wsparciem działalności badawczo-rozwojowej rodzimych
przedsiębiorstw. Oznacza to, że w tej
materii zostaniemy niedługo na szarym końcu listy państw Unii, bowiem w
odróżnieniu od słowackiego ustawodawcy, polski prawodawca - kwestii tej
jeszcze nie uregulował. Ale jak wiadomo - nie wszystko naraz.

Z drugiej strony, narzekać też do końca nie
można, bowiem krajowy parlament zajmował
się innymi, równie ważkimi zagadnieniami.
Owoce pracy widać gołym okiem. Podatek od
dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej
wprowadził szereg nowych obowiązków, a i w
końcu udało nam się uporządkować zagadnienie
ustawowego zwolnienia żołnierzy ze świadczeń
mieszkaniowych oraz zwolnić z opodatkowania
pracowników, których pracodawca podwiezie do
zakładu pracy własnym autobusem.
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SŁOWACKI RZĄD
ROZUMIE PRZYSZŁOŚĆ

Premier Słowacji, Robert Fico na specjalnej
konferencji prasowej omówił niektóre szczegóły
ulgi podatkowej, jaka zaczęła obowiązywać w
tamtejszym prawodawstwie, a która objęła podmioty inwestujące w rozwój nauki oraz badań.
Istotą wsparcia jest m. in. możliwość obniżenia
podstawy opodatkowania o 25% całkowitej
kwoty poniesionych na ten cel wydatków oraz
25% wydatków, stanowiących wynagrodzenie
świeżo upieczonych absolwentów, zatrudnionych
przez przedsiębiorstwa lokujące swe środki w
innowacje.
Robert Fico oznajmił również, że rozumie potrzebę uniezależnienia się od importu innowacyjności oraz taniej siły roboczej. Potwierdził
przy tym jednocześnie konieczność intensyfikacji powstawania rodzimych, nowatorskich
rozwiązań, dzięki czemu Słowacja podzieliła
- w dobrym tego słowa znaczeniu - los innych
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naszych sąsiadów, Czech oraz Litwy.

CO SŁYCHAĆ W POLSCE?

Jak łatwo można zauważyć, za słowami słowackiego rządu, poszły również czyny. Niestety,
polski ustawodawca jest jeszcze na etapie tych
pierwszych, ucieleśnionych w „Programie
Rozwoju Przedsiębiorczości do 2020 r.”. Jedyną
instytucją, lecz tylko iluzorycznie przypominającą ulgę wprowadzoną na Słowacji jest możliwość
odliczenia połowy wydatków na nabycie nowych
technologii. Owa iluzja wynika z tego, iż technologie te powinny być już ukończone, a więc
sam sposób ich wytworzenia - wypracowany. Co
więcej, samo odliczenie nie dotyczy kosztów bieżących, a właśnie te najbardziej interesują przedsiębiorców, lokujących swe środki i działania w
naukę. Nie może więc dziwić ogromna przepaść
pomiędzy ogólną liczbą podatników CIT - ponad 400 tys., a liczbą tych podatników, którzy w
2013 r. skorzystali z omawianego uprawnienia i
która wynosi jedynie...75.
Polski prawodawca powinien zatem przyjąć do
wiadomości, że w interesie kraju leży zainicjowanie działalności technizacyjnej poprzez podatkowe wsparcie wykorzystywania nauki w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Zatem w przypadku
pójścia drogą naszych sąsiadów, reszta powinna
być już prosta... razem z przekonaniem fiskusa,
że wydatki na zmianę technologii wytwarzania
produkcji stolarki budowlanej, rzeczywiście
miały generować przychód. HL

Bawarska jakość w sporcie
idzie w parze z biznesem.
Pod koniec 2014 roku
wiadomym było, że Bayern
Monachium kilkanaście
lat przed ostatecznym
terminem płatności, spłacił
kredyt zaciągnięty na budowę stadionu - Allianz Arena.
Niedawno zaś Rolls-Royce
- którego marka należy do
Bayerische Motoren Werke
- poinformował, że w 2014
roku sprzedał największą
ilość aut w swojej ponad
stuletniej historii.
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Władze Australii proponują
opodatkować świeżą żywność podatkiem GST - czyli
tamtejszym odpowiednikiem europejskiego VAT-u.
W chwili obecnej produkty
takie objęte są zwolnieniem, więc nie dziwi podniesione w Australii larum.
Premier Australii, Tony
Abbott powinien udać się
na nauki do Polski, bowiem
rodzime owoce i warzywa
od dawna „zawierają”
VAT i jakoś wszyscy żyją w
zgodzie.
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