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CIT
Estoński CIT nie tylko dla spółek z o.o.
Źródło: Rzeczpospolita.pl, Krzysztof Kaczmarek 28-06-2022

Jak informuje Krzysztof Kaczmarek, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy liczba spółek,
które wybrały estoński CIT wzrosła szesnastokrotnie. Wzrost popularności ryczałtu od
dochodu spółek spowodowany jest wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu zmianami,
które złagodziły warunki dotyczące przejścia na estoński CIT. Wprowadzone od 1 stycznia
2022 roku zmiany dotyczą m.in.: rozszerzenia zakresu podmiotowego o spółki komandytowe,
komandytowo-akcyjne oraz spółki akcyjne, zniesienia limitu rocznych przychodów oraz
likwidacji obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych.
Pokaż artykuł

Fiskus nie będzie się dopatrywał ukrytych dywidend
Źródło: PRAWO.PL, Paweł Rochowicz 30-06-2022

Ministerstwo Finansów w najnowszym projekcie zmian w CIT proponuje skreślenie przepisów
dotyczących wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów tzw. ukrytych dywidend. Paweł
Rochowicz przypomina, że przepisy te miały dotyczyć spółek, które realizują transakcje
z własnymi wspólnikami lub z osobami powiązanymi ze wspólnikami czy też ze spółką.
Zdaniem ekspertów wprowadzenie niniejszych regulacji spowodowałoby więcej kłopotów
proceduralnych niż korzyści dla budżetu państwa.
Pokaż artykuł

VAT
Czy przedsiębiorca odzyska nadpłatę VAT zawyżonego na paragonie?
Problem trafił do TSUE
Źródło: GAZETAPRAWNA.PL, Mariusz Szulc 27-06-2022

Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
pytanie prejudycjalne dotyczące zgodności art. 1 ust 2 i art. 73 Dyrektywy VAT oraz zasad
neutralności, proporcjonalności i równego traktowania z praktyką rynkową organów
podatkowych, które nie pozwalają na dokonanie korekty zawyżonego VAT na paragonie
wskazując na brak podstawy prawnej oraz na bezpodstawne wzbogacenie się sprzedawcy.
Jak wskazuje Mariusz Szulc, NSA wielokrotnie wydawał wyroki w sprawie korekty sprzedaży
paragonowej z korzyścią dla sprzedającego, jednak ostatni wyrok NSA wydany 1 lipca 2020
roku oraz zajmowane stanowisko dyrektora KIS w licznych interpretacjach nie pozwala na
wyznaczenie jednolitej linii orzeczniczej oraz interpretacyjnej w omawianym zakresie.
Pokaż artykuł
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KSeF: VAT wtedy, gdy faktura ustrukturyzowana
Źródło: GAZETAPRAWNA.PL, Mariusz Szulc 27-06-2022

Mariusz Szulc omawia interpretację, w której dyrektor KIS stwierdził, że obowiązek
podatkowy w VAT powstaje w momencie wystawiania faktury ustrukturyzowanej tj. w dniu
przesłania jej do Krajowego Systemu e-Faktur. Ponadto autor przypomina, że od początku
tego roku wystawianie faktur w Krajowym Systemie e-faktur jest dobrowolne, a od 1 stycznia
2024 roku stanie się obowiązkowe. Nr interpretacji 0112-KDIL1-2.4012.169.2022.1.PM.
Pokaż artykuł

PIT
Menedżer płaci PIT od darmowych studiów MBA sfinansowanych mu przez
spółkę
Źródło: GAZETAPRAWNA.PL, Mariusz Szulc 27-06-2022

Dyrektor KIS stwierdził, że wydatki poniesione przez pracodawcę na studia, szkolenia oraz
kursy dla menadżera, których przedmiot nie jest związany z branżą, w której działa spółka
stanowią dla pracownika przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu.
Ponadto, jak informuje Mariusz Szulc, organ podkreślił, że przychód ten powstaje
w momencie uregulowania przez spółkę należności za edukację lub w chwili rozpoczęcia przez
pracownika nauki. Spółka jako płatnik zobowiązana jest do poboru zaliczki na PIT oraz
wpłacenia jej do urzędu skarbowego do 20 dnia następnego miesiąca. Nr interpretacji: 0112KDIL2-1.4011.273.2022.1.AMN.
Pokaż artykuł

WSA: Nie da się obniżyć specjalnego PIT
Źródło: Rzeczpospolita.pl, Aleksandra Tarka 27-06-2022

Aleksandra Tarka przedstawia wyrok WSA w Gliwicach, w którym sąd orzekł, że spółka
ustalając podstawę obliczenia daniny solidarnościowej nie może pomniejszyć wysokości
dochodu o poniesione straty z ubiegłych lat. WSA zgodził się z fiskusem, który stwierdził, że
przepisy o zasadach ustalania podstawy obliczania daniny solidarnościowej mają charakter
szczególny i stanowią autonomiczne regulacje. Zgodnie z nimi obliczając podstawę
opodatkowania można od dochodu odliczyć wyłącznie składki na ubezpieczenie społeczne oraz
kwoty wymienione w art. 30f ust.5 ustawy o PIT. Sygn. akt: I SA/Gl 237/22.
Pokaż artykuł
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Postępowanie podatkowe
Można zapytać o e-dokumentację
Źródło: Rzeczpospolita.pl, Aleksandra Tarka 30-06-2022

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który odmówił wydania
interpretacji spółce pytającej o to czy może dla celów podatkowych przechowywać
dokumenty księgowe wyłącznie w formie elektronicznej. Jak informuje Aleksandra Tarka,
organ stwierdził, że sposób przechowywania dokumentów podatkowych reguluje ustawa
o rachunkowości, a zatem sprawa nie dotyczy przepisów prawa podatkowego,
w konsekwencji czego, zdaniem fiskusa, nie jest on uprawniony do wydania interpretacji
w tym zakresie. Ze stanowiskiem dyrektora KIS nie zgodził się zarówno sąd pierwszej, jak
i drugiej instancji. Sygn. akt: II FSK 2908/19.
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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