40% podatek korzystniejszy od 19%?
Inwestując w nowe technologie unikaj podatku linowego
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Planując inwestycje w nowe technologie, których innowacyjny charakter potwierdzi
odpowiednia jednostka naukowa, warto rozwaŜyć rezygnację z opodatkowania
podatkiem liniowym.
Dziś jest ostatni dzień, kiedy moŜna wybrać na 2008 r. (i ewentualnie kolejne lata)
opodatkowanie podatkiem liniowym według jednolitej stawki 19% zamiast opodatkowania
według skali podatkowej. Dla przedsiębiorców prowadzących dochodową działalność
gospodarczą wybór sztywnej stawki 19% jest zazwyczaj korzystny. To przecieŜ skuteczny
sposób na uniknięcie obciąŜenia podatkiem dochodowym według stawki 30% bądź nawet
40%. Osoby „na liniowym” nie mają jednak prawa do szeregu ulg i zwolnień. Niektóre
preferencje podatkowe traci się definitywnie w okresie podlegania podatkowi liniowemu (np.
prawo do wspólnego rozliczenia się z małŜonkiem). Z innych moŜna skorzystać, jednak
wyłącznie wtedy, gdy osiągnęło się w roku podatkowym nie tylko przychody opodatkowane
podatkiem liniowym. Uzyskując dodatkowe wpływy np. z umów zlecenia lub o dzieło poza
działalnością gospodarczą bądź pracując na etacie moŜna wykorzystać kwotę wolną od
podatku, skorzystać z ulgi na Internet czy chyba najpopularniejszej w 2007 r. ulgi z tytułu
wychowywania dzieci.
Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy, Ŝe wybierając podatek liniowy utracą jeszcze
jeden przywilej. W takim przypadku bowiem niedostępne dla nich staną się podatkowe
korzyści z inwestycji w nowe technologie. Polegają one na moŜliwości zmniejszenia
podstawy opodatkowania aŜ o 50% kwoty wydatków poniesionych na np. nowoczesne
oprogramowanie, pokrytych z własnych środków. To jednak nie wszystko. Pomimo
odliczenia tak powaŜnej kwoty jak np. 50% wydatków od inwestycji wartej 1 mln zł, jest
moŜliwa podatkowa amortyzacja całej kwoty wydanej na nowe technologie (czyli 1 mln zł).
Taka konstrukcja wspierania przez państwo inwestycji w nowe technologie pozwala
zwielokrotnić podatkowy zysk z tego rodzaju inwestycji, stanowiąc realną zachętę do ich
dokonywania.
Brak prawa do odliczeń wydatków w ramach ulgi na nowe technologie przez przedsiębiorców
opodatkowanych stawką liniową podkreślają organy podatkowe. Takie stanowisko zajął m.in.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z 10 lutego 2006 r. nr I
USI/415/41/06 stwierdzając Ŝe w związku z wyborem stawki liniowej przedsiębiorcy nie
przysługuje odliczenie od dochodu, wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii,
o których mowa w art. 26c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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