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CIT  
 

Spółka komandytowo-akcyjna – likwidacja bez podatku  

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 12-05-2016 

Przemysław Wojtasik w rozmowie z Krzysztofem Budaszem omawia zagadnienia podatkowe 

dotyczące likwidacji spółek komandytowo-akcyjnych. Ekspert przypomina, że do końca 2013 

r. spółki te miały szerokie możliwości optymalizacji CIT. Kiedy na początku 2014 r. stały się 

one podatnikami CIT, okazało się, że podatek dochodowy musi zapłacić zarówno spółka jak i 

wspólnicy. Większość z tych spółek jest więc likwidowanych i w związku z tym Skarb Państwa 

dopomina się o podatek. Krzysztof Budasz uważa, że bezzasadnie, ponieważ likwidacja spółki 

osobowej nie powoduje powstania przychodu u wspólnika, nawet jeśli niektóre ze spółek 

przedłużyły sobie rok obrotowy. Wskazuje jednak na niejednolite orzecznictwo sądów w tej 

kwestii. Ale podkreśla, że istnieje szansa na wygraną podatników. NSA 6 kwietnia w wyroku 

II FSK 298/14 dostrzegł bowiem, że fiskus w drodze wykładni chce przeprowadzić za 

ustawodawcę korektę unormowań podatkowych, co jest niedopuszczalne. 

Pokaż artykuł 

Zwolnienie dywidend z CIT także w podatkowej grupie kapitałowej 

Źródło: Rzeczpospolita, Lidia Strzelecka, 09-05-2016 

Autorka omawia implementację unijnej dyrektywy, w wyniku której wprowadzono do ustawy 

o CIT przepisy pozwalające na zwolnienie od CIT dywidend i innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych. Unia poprzez przepisy dyrektywy pragnie zapewnić 

neutralność podatkową przepływu zysków między krajami członkowskimi, zwalniając 

określone przychody z podatku u źródła. Aby zastosować zwolnienie, spółka musi spełnić 
określone w przepisie warunki.  

Autorka przypomina, że podatkowa grupa kapitałowa staje się podatnikiem CIT. Wątpliwość 

dotyczy więc sytuacji, w której spółka wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej traci 

na jej rzecz status podatnika CIT, a chciałaby zastosować zwolnienie z ustawy o CIT od 

wypłacanych lub otrzymywanych dywidend. Autorka wskazuje, że dochód z dywidendy 

uzyskanej przez spółkę wchodzącą w skład grupy nie jest uwzględniany w rozliczeniach 

podatkowych grupy i rozlicza się go na zasadach szczególnych z art. 22 ustawy o CIT. 

Dochody z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie 

będzie więc dochodem grupy. Nie można więc pozbawić spółki statusu podatnika CIT na 

potrzeby zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego wypłacanych dywidend. 
 

Pokaż artykuł 

 
VAT 
 

Oleje rzepakowe: fiskus ostrzega i naprawia błędy 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz, 11-05-2016 

Autor przytacza stanowisko ekspertów w sprawie wspólnego listu Ministra Finansów i Ministra 

Rozwoju, ostrzegającego firmy obracające olejem rzepakowym przed nieuczciwymi 

kontrahentami. Sprawa dotyczy prewencji wyłudzeń VAT poprzez organizację tzw. karuzel 

podatkowych. Eksperci oceniają jednak, że działania Ministrów są nieco spóźnione. Zwracają 

oni uwagę, że ponieważ oleje rzepakowe nie były dotychczas traktowane jako towary 

wrażliwe zgodnie z przepisami VAT, wspomniany list może stać się argumentem dla tych, 

którym już postawiono zarzuty o wyłudzanie podatku. W obecnym stanie rzeczy stanowisko 

www.rp.pl/Firma/305129998-Spolka-komandytowo-akcyjna---likwidacja-bez-podatku.html
www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305099983-Zwolnienie-dywidend-z-CIT-takze-w-podatkowej-grupie-kapitalowej.html
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może być jedynie wskazówką dla kontrolujących przedsiębiorców urzędników.  

Wskazuje się jednak, że przedsiębiorcy zwłaszcza z rynku biopaliw powinni zwrócić 

szczególną uwagę na dobór kontrahentów, a ich szczególną podejrzliwość wzbudzać powinna 

wyjątkowo okazyjna cena produktu lub pojawienie się na rynku zupełnie nowego dostawcy. 

Pokaż artykuł 

Fiskus chce wyższego VAT od świadczeń dla pracowników 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 13-05-2016 
Autor omawia zmianę stanowiska fiskusa dotyczącą stawki VAT na otrzymywane od 

pracodawców świadczenia dla pracowników. Wskazuje, że Minister Finansów w serii 

najnowszych interpretacji argumentuje, że pracodawca i pracownik są podmiotami 

powiązanymi i w związku z tym zastosowanie znajdują przepisy zapobiegające unikaniu 

opodatkowania. Cytowany ekspert wyjaśnia, że pracownicy nabywają zwykle takie 

świadczenia po bardzo niskiej cenie. Firmy odprowadzają więc często VAT od symbolicznej 

złotówki. Sytuacja jest o tyle niecodzienna, że mimo że przepisy nie uległy zmianie, Minister 

Finansów zaczął wydawać diametralnie różne interpretacje, uznając, że VAT należy 

odprowadzać od rynkowej wartości świadczenia.  W efekcie, organy skarbowe mogą dzisiaj 

uznać, że pracodawca powinien dopłacić określoną sumę podatku wraz z odsetkami, do pięciu 
lat wstecz. Eksperci jednogłośnie krytykują taki stan rzeczy. 

Pokaż artykuł 

 

VAT: wycofanie z firmy lokalu na wynajem nie jest opodatkowane 

Źródło: Rzeczpospolita, Marcin Szymankiewicz, 11-05-2016 

W niniejszym artykule autor odpowiada na pytanie czytelnika dotyczące sytuacji, w której 

przedsiębiorca dwa lata temu nabył lokal użytkowy na potrzeby prowadzonej działalności. 

Odliczył wtedy podatek w całości a lokal zaliczył do środków trwałych. Teraz czytelnik chciałby 

dokonać przekształcenia przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością, a lokal przekazać do majątku osobistego aby dokonywać tzw. najmu 

prywatnego. Ciągle będzie więc pozostawał w rejestrze podatników VAT czynnych. Czytelnik 

pyta, czy opodatkowaniu VAT podlegać będzie wycofanie z majątku przedsiębiorstwa lokalu i 
przekazaniu go do majątku prywatnego, w celu dalszego wynajmu. 

Autor potwierdza, że czytelnik ciągle pozostanie podatnikiem VAT i od wspomnianego 

wynajmu będzie płacił podatek VAT o stawce 23%. Nie znajdzie jednak zastosowania art. 7 

ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ lokal nie będzie wykorzystywany prywatnie. A zatem 

wycofanie z działalności gospodarczej lokalu użytkowego i wynajmowanie tego lokalu poprzez 

najem prywatny nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT, co 
potwierdza cytowana przez autora interpretacja. 

Pokaż artykuł 

PIT 
  

Akcje od pracodawcy podwójnie opodatkowane 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 10-05-2016 

Autor omawia wyrok sądu potwierdzający stanowisko fiskusa, według którego przychód 

powstaje po pierwsze w momencie otrzymania papierów wartościowych, a po drugie w 

momencie ich sprzedaży. Jaka jest zatem sytuacja pracowników otrzymujących od swojego 

pracodawcy akcje w ramach programów motywacyjnych? NSA rozpatrując sytuację 

pracowników spółki spoza UE wskazał właśnie na podwójnie powstający przychód. Cytowany 

przez autora ekspert przypomina, że niektórzy pracownicy uzyskują korzyści podatkowe, 

zamiast dodatkowego wynagrodzenia, otrzymując akcje. Wpadając bowiem w drugi próg 

http://www.rp.pl/VAT/305119972-Oleje-rzepakowe-fiskus-ostrzega-i-naprawia-bledy.html
http://www.rp.pl/VAT/305129875-Fiskus-chce-wyzszego-VAT-od-swiadczen-dla-pracownikow.html#ap-2
http://www.rp.pl/Rachunkowosc/305119989-VAT-wycofanie-z-firmy-lokalu-na-wynajem-nie-jest-opodatkowane.html#ap-2
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podatkowy nie zapłacą 32% PIT, a jedynie 19% po sprzedaży akcji. Dlatego też organy 

skarbowe starały pobierać się podatek także przy otrzymaniu akcji. Mimo, że wcześniej NSA 

uznawał, że podwójne opodatkowanie przychodu narusza konstytucyjną zasadę równości, 

ostatnio stworzył w swoim stanowisku wyłom. Problem na razie dotyczy jednak wyłącznie 

spółek spoza UE i EOG. Powoływani eksperci zgodnie krytykują sytuację, w której sytuacja 

podatnika będzie zróżnicowana wyłącznie przez to, że pracuje dla spółki amerykańskiej a nie 

np. niemieckiej. 

Pokaż artykuł 

Kosztowe rozliczenie zakwaterowania i dowozu pracowników 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Agata Cieśla, 12-05-2016 

Autorka omawia wydaną 22 kwietnia interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, 

która wskazuje na to, że trzeba wykazać związek wydatków na zakwaterowanie i dowóz 

pracowników do pracy z prowadzoną przez firmę działalnością, aby móc rozliczyć te wydatki 

w kosztach podatkowych. Organ wskazał, że chociaż wydatki na zakwaterowanie i dowóz 

pracowników do miejsca pracy nie zostały uznane za wydatki nieuznane za koszty podatkowe 

przez art. 23 ustawy o PIT, nie znaczy to jeszcze, że mogą być rozliczane w kosztach 

podatkowych. Aby tak się stało, musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy wydatkiem a 
osiągnięciem przychodu lub zachowaniem czy zabezpieczeniem źródła przychodów. 

Pokaż artykuł 

Postępowanie 

 

Sejm za klauzulą obejścia prawa podatkowego 

Źródło: Rzeczpospolita, Redakcja Rzeczpospolitej, 13-05-2016 

Redakcja Rzeczpospolitej komentuje uchwalenie przez Sejm noweli w Ordynacji Podatkowej 

wprowadzającej klauzulę obejścia prawa podatkowego. Jej głównym celem jest zapobieżenie 

unikaniu opodatkowania, zwłaszcza w zakresie CIT i VAT. Autorzy zwracają uwagę, że 

podobne projekty przygotował poprzedni rząd, nie zdecydowano się jednak na ich 

wprowadzenie. Klauzula ma zapobiegać dokonywaniu przez przedsiębiorców czynności, 

których jedynym celem jest optymalizacja podatkowa, a które nie mają gospodarczego 

uzasadnienia. Jeżeli organy skarbowe uznają, że mają do czynienia z taką czynnością, 

wymierzą podatek we właściwej wysokości. Przyjmuje się jednak, że klauzula będzie 

stosowana tylko jeśli korzyść uzyskana przez podatnika w wyniku dokonania niemających 

gospodarczego uzasadnienia czynności przekroczy 100 tys. złotych. Klauzula budzi szereg 

wątpliwości prawnych, w tym dotyczących jej zgodności z Konstytucją. 

Pokaż artykuł 
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http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305109911-Akcje-od-pracodawcy-podwojnie-opodatkowane.html#ap-2
http://www.gazetapodatkowa.pl/kosztowe-rozliczenie-zakwaterowania-i-dowozow-pracownikow-2016-38,artykul,153691.html
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