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Przedsiębiorcy dostaną pomoc w czasie wojny. Decyzja Komisji
Europejskiej
Ustawodawca nie zabronił korekt wstecz
E-fakturowanie stanie się obowiązkowe dla wszystkich
Ułatwienia w podatku od towarów i usług dla podmiotów powiązanych już
od lipca 2022 roku

Korekta Polskiego Ładu. Zmiany ważne dla płatników
Fotowoltaika w firmowych kosztach
Postępowanie podatkowe
• Fiskus ma prawo odmówić podatnikowi dostępu do zebranych dowodów
•
•

CIT
Przedsiębiorcy dostaną pomoc w czasie wojny. Decyzja Komisji Europejskiej
Źródło: Rzeczpospolita.pl, Monika Pogroszewska 28-03-2022

Monika Pogroszewska informuje, że Komisja Europejska przyjęła tymczasowe kryzysowe
ramy prawne, dające państwom członkowskim nowe możliwości przyznawania pomocy dla
przedsiębiorstw szczególnie poszkodowanych w wyniku trwającej inwazji Rosji na Ukrainę. W
ramach pomocy państwa członkowskie będą mogły zaproponować trzy rodzaje wsparcia:
wsparcie płynności przedsiębiorstwa w formie gwarancji i subsydiowanych pożyczek, pomoc
do 400 tys. euro udzielana w dowolnej formie oraz pomoc rekompensująca wysokie ceny
energii.
Pokaż artykuł

Ustawodawca nie zabronił korekt wstecz
Źródło: Rzeczpospolita.pl, Aleksandra Tarka 29-03-2022

Aleksandra Tarka omawia korzystny wyrok WSA, w którym sąd uznał, iż podatnicy mają
prawo do zmiany stawek amortyzacyjnych ze skutkiem wstecznym, przy czym istotnym jest,
aby dotyczyło to środków trwałych, dla których przyjęto metodę amortyzacji liniowej oraz aby
korekta wstecz nie wpływała na wysokość zobowiązania podatkowego z lat ubiegłych.
Ponadto WSA stwierdził, iż podatnicy mogą w dowolnym momencie dokonywać zmiany
stawek amortyzacyjnych. Sygnatura akt: I SA/Gd 1187/21.
Pokaż artykuł

VAT
E-fakturowanie stanie się obowiązkowe dla wszystkich
Źródło: PRAWO.PL, Krzysztof Koślicki 30-03-2022

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że Komisja Europejska zgodziła się na obowiązkową efakturę w Polsce. Krzysztof Koślicki przypomina, że od 1 stycznia 2022 roku wystawianie
ustrukturyzowanych faktur w KSeF jest dobrowolne. W celu uzyskania dostępu do KSeF
należy uwierzytelnić podmiot za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub Podpisu Zaufanego.
Pokaż artykuł
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Ułatwienia w podatku od towarów i usług dla podmiotów powiązanych już
od lipca 2022 roku
Źródło: PRAWO.PL, Sebastian Stefańczyk 30-03-2022

Jak informuje Sebastian Stefańczyk, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o VAT, od 1 lipca
2022 roku podmioty powiązane będą mogły tworzyć grupy VAT. Grupa VAT może zostać
stworzona przez podmioty mające trwałe powiązania finansowe, ekonomiczne oraz
organizacyjne. Kluczową korzyścią tworzenia grupy VAT jest neutralność obrotów pomiędzy
członkami grupy. Oznacza to wspólny plik JPK_VAT, brak konieczności stosowania split
payment, brak VAT i faktur, jak również zwolnienie z obowiązku weryfikacji kontrahenta
(należącego do grupy) w białej liście.
Pokaż artykuł

PIT
Korekta Polskiego Ładu. Zmiany ważne dla płatników
Źródło: GAZETAPRAWNA.PL, Katarzyna Jędrzejewska 29-03-2022

Katarzyna Jędrzejewska przedstawia najważniejsze zmiany dla płatników, związane z korektą
Polskiego Ładu. Ministerstwo Finansów zakłada, że od lipca płatnicy zostaną zwolnieni
z obowiązku podwójnego liczenia oraz porównywania zaliczek na PIT. Od 1 lipca płatnicy będą
pobierać zaliczki według skali podatkowej 12% oraz 32%, zmianie ulegną również zasady
uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek.
Pokaż artykuł

Fotowoltaika w firmowych kosztach
Źródło: Rzeczpospolita.pl, Przemysław Wojtasik 31-03-2022

Przemysław Wojtasik przedstawia interpretację, w której dyrektor KIS potwierdził, że
instalacje fotowoltaiczne, po spełnieniu określonych warunków, stanowią środek trwały,
podlegający amortyzacji. Zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych dla instalacji
fotowoltaicznych, klasyfikowanych jako pozostałe urządzenia nieprzemysłowe, stawka ta
wynosi 10%. Autor zaznacza, że ekologiczne ogrzewanie można również rozliczyć poprzez
jednorazową amortyzację. Preferencja ta przysługuje małym podatnikom. Nr interpretacji:
0111-KDIB1-1.4010.26. 2022.1.SH.
Pokaż artykuł
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Postępowanie podatkowe
Sąd: fiskus może ścigać za długi mimo wniosku podatnika
Źródło: Rzeczpospolita.pl, Aleksandra Tarka 31-03-2022

Złożenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości lub odroczenie płatności nie wpływa na
prowadzone postępowanie egzekucyjne, a w szczególności nie wstrzymuje go. Taki wyrok
wydał sąd zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Sprawa dotyczyła spółki, której fiskus
zajął rachunek bankowy na podstawie wszczętej egzekucji. WSA podkreślił, iż wniosek
o udzielenie ulgi podatkowej został złożony za późno, już po skutecznym wszczęciu egzekucji.
Sygnatura akt: III FSK 440/21.
Pokaż artykuł
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Prezentowane w TaxPress treści stanowią wyłącznie streszczenie publikacji zamieszczanych na łamach
różnych periodyków. Dokładamy wszelkich starań aby nawet potencjalnie nie naruszać praw autorskich
związanych z omawianymi przez nas artykułami.
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