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CIT
Skutki utraty prawa do 9 proc. stawki CIT w trakcie roku podatkowego
Źródło: Rzeczpospolita, Łukasz Błażewicz 13-02-2019

Łukasz Błażewicz omawia nowe przepisy dotyczące stosowania obniżonej stawki CIT. Jak
przypomina, w 2019 roku stawka podatku dochodowego dla małych podatników i podatników
rozpoczynających działalność została obniżona do 9%. Nie można jej jednak stosować do
dochodów z zysków kapitałowych. Z 9% stawki CIT nie skorzystają także podatkowe grupy
kapitałowe ani spółki, do których w ciągu dwóch pierwszych lat do ich założenia wniesiono
aportem przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną część lub składniki majątku o wartości
wyższej niż 10 mln euro. Podatnicy stosujący obniżoną stawkę podatku muszą także
pamiętać o zmianach przepisów dotyczących obliczania i wpłacania zaliczek na CIT. Prawo do
stosowania stawki 9% mają mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność, za okresy
w których ich roczne przychody nie przekroczą 1,2 mln euro. Kiedy przychody podmiotu
przekroczą tę kwotę, przy obliczaniu wysokości zaliczki podatnik będzie musiał zastosować
podstawową stawkę podatku.
Pokaż artykuł

Deklaracje na exit tax w lipcu
Źródło: INFOR FK, Sławomir Biliński 13-02-2019

Jak informuje Sławomir Biliński, podatnicy CIT i PIT obowiązani do zapłaty tzw. exit tax, czyli
podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, złożą deklaracje podatkowe i wpłacą
podatek za okres od 1 stycznia 2019 dopiero w lipcu br. Resort finansów wydał bowiem
ostatnio rozporządzenie w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od
niezrealizowanych zysków, które przesuwa termin na złożenie deklaracji i wpłacenie podatku
z początku lutego na siódmego lipca. Zmiany wynikają z tego, że resort nie zakończył jeszcze
prac nad wzorami odpowiednich formularzy.
Pokaż artykuł

VAT
Paragonu za zakupy nie można wysłać konsumentowi e-mailem –
interpretacja podatkowa
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 15-02-2019

Monika Pogroszewska zwraca uwagę na interpretację indywidualną dotyczącą warunków
wydania paragonu fiskalnego (nr interpretacji 0112-KDIL2-2.4012.617.2018.1.AKR). Sprawa
dotyczyła spółki prowadzącej sklep internetowy, która chciała się upewnić, że może wysyłać
klientom emailem skan paragonu, jeśli dokonają oni płatności odbierając towar w sklepie. W
wydanej interpretacji organ stwierdził, że sklep musi wystawić paragon w chwili otrzymania
zapłaty, niezwłocznie po dokonaniu transakcji. Jeśli więc klient zapłaci za towar odbierając go
w sklepie, powinien natychmiast otrzymać wydrukowany paragon fiskalny. Zgodnie ze
stanowiskiem organu, wydanie paragonu w momencie otrzymania zapłaty (do którego
zobowiązani są sprzedawcy) nie jest równoznaczne z jego wystawieniem.
Pokaż artykuł
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Brytyjskie firmy będą mogły płacić VAT od importu z Unii Europejskiej tak,
jakby nie było brexitu
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 13-02-2019

Paweł Rochowicz informuje, że brytyjskie ministerstwo skarbu zaproponowało w ubiegłym
tygodniu rozwiązanie mające uregulować skutki importu z UE w podatku VAT po brexicie.
Brytyjski resort chce żeby nawet w razie tzw. twardego brexitu Wielka Brytania nie
wprowadzała odpraw celnych, a importerzy rozliczali VAT podobnie jak dzisiaj przy dokonaniu
nabycia wewnątrzwspólnotowego. Przepisy są przyjmowane w specjalnej procedurze, tzn.
wejdą w życie, jeśli nie zostaną odrzucone przez parlament do 3 marca. Autorka tłumaczy
także, że polscy importerzy towarów z Wielkiej Brytanii, którzy uzyskają status
upoważnionego przedsiębiorcy lub pozwolenie na stosowanie uproszczonej procedury celnej
będą mogli skorzystać z podobnego rozwiązania przewidzianego przez art. 33a ustawy o VAT,
który pozwala rozliczyć podatek w deklaracji zamiast w dokumencie importowym SAD.
Pokaż artykuł

PIT
Skarbówka: zagraniczny pracownik nie musi mieć certyfikatu rezydencji
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 14-02-2019

Autorka informuje, że w nowych interpretacjach indywidualnych fiskus zgadza się, aby
niektórzy zagraniczni zleceniobiorcy nie dokumentowali swojego miejsca zamieszkania dla
celów podatkowych certyfikatem rezydencji. Jak tłumaczy, podmiot wypłacający musi
potrącić 20% tzw. podatku u źródła od wynagrodzeń wypłaconym zleceniobiorcom
nieposiadającym polskiej rezydencji podatkowej. Jeśli natomiast obcokrajowiec udokumentuje
posiadanie rezydencji podatkowej na terenie RP, jego PIT rozliczany jest na zasadach
ogólnych. Do tej pory organy chciały najczęściej, aby dokumentować miejsce zamieszkania
certyfikatem rezydencji, którego dostarczenie bywało problematyczne dla wielu
zleceniobiorców. Niedawno jednak Dyrektor KIS wyraził zgodę, aby agencja pracy
tymczasowej zatrudniająca obywateli Ukrainy dla celów rozliczeń podatkowych zbierała od
nich tylko odpowiednie oświadczenia (nr interpretacji: 0113-KDIPT 2-2.4011.573.
2018.1.AKR).
Pokaż artykuł

Twój e-PIT od 15 lutego 2019 r.
Źródło: INFOR.PL, Redakcja INFOR.PL 14-02-2019

Już od połowy lutego podatnicy PIT osiągający dochody rozliczane na formularzach PIT-37 i
PIT-83 mogą skorzystać z usługi e-PIT udostępnionej przez administrację skarbową. Jak
przypomina Redakcja INFOR.PL, podatnicy którzy zalogują się na stronie podatki.gov.pl mogą
sprawdzić rozliczenie przygotowane przez urzędników na podstawie formularzy otrzymanych
od płatników i zdecydować czy chcą je złożyć w tej formie czy własnoręcznie sporządzić
zeznanie. Osoby, które rozliczą podatek z użyciem e-PIT otrzymają zwrot nadpłaty podatku
najpóźniej w ciągu 45 dni. Redakcja podaje, że w razie problemów z korzystaniem z
programu można zadzwonić na infolinię KIS. Z usługi można skorzystać do końca kwietnia.
Pokaż artykuł
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Postępowanie
Zgłaszanie schematów podatkowych – kto jest zobowiązany
Źródło: Rzeczpospolita, Anna Kubicz 13-02-2019

Annna Kubicz tłumaczy na kim ciąży obowiązek raportowania schematów podatkowych.
Według ustawy, zobowiązani do zgłaszania schematów są tzw. promotorzy, wspomagający i
korzystający ze schematów. Oprócz adwokatów, radców prawnych czy doradców
podatkowych mogą to być zatem także np. dyrektorzy finansowi czy księgowi. Za promotora
schematu należy uznać osobę opracowującą, wdrażającą czy zarządzającą wdrażaniem
uzgodnienia podatkowego. Podmiot korzystający to natomiast podatnik, któremu
udostępniono taki schemat, który go u siebie wdraża itd. Ostatnia kategoria podmiotu
wspomagającego uzgodnienie obejmuje osoby udzielające pomocy, porad itd. w opracowaniu,
udostępnieniu lub wdrożeniu schematu. Oznacza to, że za wspomagającego można uznać
także księgowych. Jeżeli jednak w opracowaniu czy wdrażaniu bierze udział zarówno
promotor, korzystający jak i wspomagający, obowiązek raportowania będzie ciążył tylko na
jednym podmiocie. Zgodnie z nowelizacją, obowiązek ten ma w pierwszej kolejności promotor
schematu podatkowego. Korzystający musi natomiast zgłosić schemat m.in. jeśli promotor
nie występuje w ramach uzgodnienia lub nie zwolniono go z obowiązku zachowania tajemnicy
zawodowej. Jak informuje autorka, wspomagający będzie obowiązany do zgłoszenia
schematu tylko wtedy gdy poweźmie lub powinien powziąć wątpliwości czy schemat był
raportowany albo gdy nie otrzyma od promotora lub korzystającego numeru schematu
podatkowego (NSP). Przed zgłoszeniem schematu do KAS, wspomagający może też wnieść
do promotora lub korzystającego o oświadczenie, że dane uzgodnienie nie stanowi schematu
objętego obowiązkiem raportowania i dopiero jeśli go nie uzyska, powinien zgłosić schemat
Szefowi KAS.
Pokaż artykuł
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