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Wartość pracy małżonka w kosztach podatkowych – ponad 50
uproszczeń dla firm od 2018 roku
PIT: limit 50-proc. kosztów autorskich zostanie zwiększony do 160 tys.
zł

Postępowanie
 Szef KAS będzie miał dużą władzę

CIT
CIT: nie ma daniny, nie ma poboru
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 28-09-2017

Aleksandra Tarka omawia wyrok NSA dotyczący obowiązków polskiej spółki jako płatnika CIT
w sytuacji, gdy zagraniczna fundacja, która otrzymała od tej spółki odsetki, oświadczyła na
piśmie, że środki te zostaną wydane w całości na jej działalność charytatywną zwolnioną z
CIT (sygn. akt II FSK 2284/15). Sprawa dotyczyła spółki, która wyemitowała cztery obligacje
imienne, z których dwie nabyła fundacja z Lichtensteinu. Po umorzeniu obligacji i wypłacie
kwoty odpowiadającej ich wartości nominalnej i odsetkom, spółka zapytała fiskusa, czy może
nie potrącać podatku u źródła od wypłaconych odsetek, jeśli fundacja złożyła wskazane
powyżej oświadczenie. Organ uznał jednak, że na spółce ciążyły obowiązki płatnika. WSA
uchylił tę interpretację. Do takiego stanowiska przychylił się także NSA, wskazując, że na
płatniku ciąży obowiązek poboru podatku tylko w sytuacji, gdy na podatniku ciąży obowiązek
jego zapłaty.
Pokaż artykuł

Dokumentacja cen transferowych – co ostatecznie zawiera
Źródło: Rzeczpospolita, Agnieszka Krzyżaniak, Jakub Kielczyk 25-09-2017

Agnieszka Krzyżaniak i Jakub Kielczyk omawiają rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie
informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie CIT, doprecyzowujące niektóre
kwestie związane z obowiązkiem przygotowania przez podatników CIT dokumentacji cen
transferowych. Autorzy przypominają, że od tego roku dokumentację podatkową przygotować
muszą podatnicy CIT, których przychody lub koszty przekroczyły 2 mln euro według danych
finansowych uzyskanych w 2016 roku. Zwolnieni z obowiązku przygotowania dokumentacji
zostali zatem podatnicy o mniejszych przychodach, których transakcje z podmiotami
powiązanymi przekroczyły progi określone w przepisach obowiązujących przed 2017 rokiem.
Rozporządzenie precyzuje zakres tzw. Local File oraz Master File, wchodzących w zakres
dokumentacji. Local File będzie musiało zawierać m.in. opis otoczenia konkurencyjnego
podatnika oraz określenie jego struktury organizacyjnej i zarządczej. Doprecyzowano
również, że wartość transakcji, która musi zostać wykazana w Local File jest wartością
wynikającą z faktur oraz dokonanych transakcji. Rozporządzenie wskaże również, co powinna
zawierać analiza danych porównawczych, która jest nowym obowiązkowym elementem
dokumentacji. Zgodnie z rozporządzeniem, w Master File będzie się natomiast musiała
znaleźć m.in. struktura organizacyjna podmiotu sporządzającego dokumentację i jego
polityka cen transferowych. Rozporządzenie wejdzie w życie 3 października.
Pokaż artykuł

VAT
Projekt ustawy o STIR – kolejne przepisy uszczelniające VAT
Źródło: INFOR.pl, Redakcja INFOR.pl 27-09-2017

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. System
STIR, który zostanie powołany tą ustawą, będzie służył przede wszystkim uszczelnieniu VAT.
System ma służyć wykorzystaniu informacji znajdujących się na rachunkach płatniczych do
analizy ryzyka występowania nadużyć polegających m.in. na wystawianiu pustych faktur,
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wskazując którzy posiadacze rachunków mogą uczestniczyć w tzw. karuzelach podatkowych.
Redakcja informuje, że w STIR analizowane będą dane przekazane przez banki i SKOK-i
(niektóre stanowiące tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK), a także publicznie
dostępne dane z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. Na
podstawie tych danych izba rozliczeniowa będzie opracowywać wskaźnik ryzyka i informować
o nim szefa KAS, który będzie mógł zawnioskować o udostępnienie dodatkowych danych o
podmiocie. Co istotne, STIR zbierać będzie dane o rachunkach wszystkich przedsiębiorców,
nie tylko tych, którzy są podatnikami VAT. Ustawa przewiduje również, że szef KAS będzie
mógł zablokować rachunek przedsiębiorcy (patrz niżej). Ustawa ma wejść w życie 14 dni po
publikacji.
Pokaż artykuł

VAT: fiskus dopadnie za oszustwa na kawie i ciastkach
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 29-09-2017

Paweł Rochowicz informuje, że resort finansów opublikował w ubiegłym tygodniu list
ostrzegawczy dotyczący sankcji za zaniżenie VAT poprzez popularne praktyki manipulowania
cenami przy sprzedaży zestawów towarów obciążonych różnymi stawkami VAT. Ministerstwo
wskazało, że niedopuszczalne jest sztuczne zawyżanie ceny towaru opodatkowanego
obniżoną stawką VAT (np. ciastka opodatkowanego stawką 8%) przy równoczesnym
zaniżaniu ceny towaru, który jest opodatkowany stawką podstawową (np. kawy
opodatkowanej stawką 23%). W liście ostrzegawczym zapowiedziano, że takie praktyki będą
uznawane za nadużycie prawa i ścigane przez KAS.
Pokaż artykuł

PIT
Wartość pracy małżonka w kosztach podatkowych – ponad 50 uproszczeń
dla firm od 2018 roku
Źródło: INFOR.pl, Redakcja INFOR.pl 29-09-2017

Redakcja INFOR.pl informuje, że resort finansów skierował do konsultacji publicznych i
uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
Projekt zawiera kilkadziesiąt regulacji mających przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości
w Polsce, takich jak podwyższenie do 2 mln euro limitu przychodów uprawniającego do
statusu małego podatnika w CIT, czy możliwości uwzględnienia wartości pracy małżonka jako
kosztu uzyskania przychodu. Jeśli ustawa wejdzie w życie w niezmienionym kształcie,
podatnicy będą mogli również rozliczyć jednorazowo stratę podatkową do wysokości 5 mln
złotych, a mikro-przedsiębiorcy doczekają się uproszczeń w księgowości. Minister Finansów
zapowiadał, że większość zmian może wejść w życie nawet z początkiem nadchodzącego
roku. Zaliczenie do kosztów pracy małżonka (i kilka innych rozwiązań) możliwe będzie jednak
dopiero w 2019 roku.
Pokaż artykuł

PIT: limit 50-proc. kosztów zostanie zwiększony do 160 tys. zł
Źródło: Rzeczpospolita, mat, PAP 29-09-2017

Redakcja Rzeczpospolitej informuje o wypowiedzi ministra kultury i dziedzictwa narodowego,
Piotra Glińskiego, z której wynika, że resort finansów wyraził zgodę, aby limit, od którego
twórcy mogą odliczyć 50% koszty, został dwukrotnie zwiększony. Oznacza to podniesienie
limitu zarobków, od których można odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodu nawet do 160
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tys. złotych. Z wypowiedzi ministra wynikało, że wśród twórców mogących zastosować
podwyższony limit znajdą się co najmniej artyści, dziennikarze i naukowcy. Nieznany jest
jeszcze jednak projekt ustawy mającej wprowadzić to rozwiązanie ani data jego publikacji.
Pokaż artykuł

Postępowanie
Szef KAS będzie miał dużą władzę
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 29-09-2017

Autorzy przytaczają komunikat Konfederacji Lewiatan w zakresie przyjęcia przez rząd
projektu ustawy dotyczącej przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do
wyłudzeń skarbowych. Organizacja ostrzega, że projektowane przez ustawę regulacje
dotyczące prawa Szefa KAS do zarządzenia blokady rachunków płatniczych przedsiębiorców
na 72 godziny (z możliwością przedłużenia blokady do trzech miesięcy) na podstawie
podejrzeń powstałych przy użyciu analizy ryzyka dokonywanej na podstawie m.in. danych o
transakcjach między przedsiębiorcami, stwarza niebezpieczeństwo zastosowania blokady
nawet w stosunku do rachunków należących do uczciwych podmiotów. Przedstawiciel
Konfederacji Lewiatan tłumaczył, że kryteria uwzględniane przy analizie ryzyka są oparte na
wątpliwych przesłankach i w efekcie, Szef KAS może wytypować jako niosące ryzyko
wyłudzeń skarbowych te transakcje, które są niestandardowe dla danego podmiotu albo
opiewają na większe niż zwykle kwoty. Autorzy komunikatu podkreślają, że tak surowy
środek nie powinien być stosowany uznaniowo przez organ, zwłaszcza, że jego skutki dotkną
także współwłaścicieli blokowanego rachunku.
Pokaż artykuł
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