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CIT  
 

Świadczenia rzeczowe także można ująć w kosztach 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Teodorczuk, 23-05-2016 

Autor omawia interpretację podatkową wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w 

Katowicach. Wskazano w niej, że świadczenia rzeczowe, takie jak m.in. finansowanie kart 

sportowych czy pakietów medycznych, które są częścią wynagrodzenia dla kontrahenta 

świadczącego usługi doradcze, spółka może rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu.  

Spółka argumentowała, że wydatki związane z pakietem obejmującym wspomniane 

świadczenia rzeczowe są kosztami uzyskania przychodów, ponieważ pośrednio przekładają się 

na uzyskanie przez spółkę przychodów. Organ potwierdził stanowisko spółki. Cytowany 

ekspert uznaje wydaną interpretację za słuszną i zwraca uwagę, że mimo, że brakowało do 

tej pory interpretacji dotyczących pakietów motywacyjnych przyznawanych kontrahentom, 

organy podatkowe jednogłośnie uznawały podobne pakiety przyznawane pracownikom za 

koszt uzyskania przychodu. Pakiety dla kontrahentów służą analogicznym celom, dlatego 

stanowisko organu należy uznać za spójne z wcześniejszą linią interpretacyjną. 

Pokaż artykuł 

Obciążenie firmowych kosztów podatkowych karą umowną 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Agata Cieśla, 25-05-2016 

Autorka zwraca uwagę na interpretację podatkową dotyczącą braku możliwości zaliczenia do 

kosztów uzyskania przychodu kar umownych nałożonych na podmiot gospodarczy w związku 

z nieterminowym dostarczeniem lub niedostarczeniem towarów kontrahentowi, jeśli 

opóźnienie wynika z nieracjonalnego i pozbawionego należytej staranności działania 

podmiotu. Podkreśla jednak, że jeżeli opóźnienie w dostawie nastąpiło pomimo dochowania 

należytej staranności, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że karę umowną można 

zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Organ stwierdził, że aby prawidłowo zakwalifikować 

podatkowo kary  umowne należy określić, czy wydatki związane z karą umowną są 

standardowym kosztem będącym elementem zwykłego ryzyka gospodarczego, czy stanowią 

efekt nienależytego zachowania. 

Pokaż artykuł 

 

 
VAT 
 

Jak liczyć odsetki od zaległości VAT po nowemu 

Źródło: Rzeczpospolita, Damian Kubiś, 23-05-2016 

W artykule autor wyjaśnia jak stosować nowe zasady dotyczące obliczania odsetek za zwłokę 

od zaległości podatkowych. Wprowadzona w styczniu nowelizacja Ordynacji Podatkowej 

przewiduje zaostrzone zasady naliczania karnych odsetek dla zaległości VAT. W związku z 

tym pojawia się wątpliwość, czy obecne stawki należy stosować także do zaległości 

powstałych przed styczniem 2016 r., czyli przed wejściem w życie ustawy.  

Autor przypomina, że według nowych zasad stawki odsetek wynoszą 4,6,8 i 12 proc. 

Wyjaśnia, kiedy dokładnie każda z nich znajdzie zastosowanie. Przypomina, że kłopot z 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305239982-Swiadczenia-rzeczowe-takze-mozna-ujac-w-kosztach.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/obciazenie-firmowych-kosztow-podatkowych-kara-umowna-2016-42,artykul,154143.html
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nowymi stawkami polega na tym, że po pierwsze karane jest dobrowolne korygowanie 

rozliczeń. Po drugie, na tym, że nie do końca wiadomo, do jakich należności stawki te 

powinny zostać zastosowane. W szczególności pojawiła się wątpliwość, czy stawka 12 proc. 

może być stosowana do korekty rozliczeń za okresy przez 1 stycznia 2016 r. Istnieje ryzyko, 

że organy będą ją stosować także w takim wypadku, co stwarza obawę, że prawo zadziała 

wstecz. 

Pokaż artykuł 

 

Nowe narzędzie fiskusa do walki z firmami oszczędzającymi na VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 23-05-2016 

Autor wyjaśnia, w jaki sposób ogólna klauzula obejścia przepisów prawa podatkowego, która 

pojawiła się w ostatniej nowelizacji Ordynacji Podatkowej będzie mogła być stosowana do 

spraw VAT. Mimo, że nowe przepisy mówią wyraźnie, że nie będzie ona miała zastosowania w 

sprawach VAT (jak pisaliśmy w ostatnim numerze, trwają prace nad analogiczną zmianą 

ustawy o VAT), fiskus jednak czasami będzie mógł ją stosować. Cytowany przez autora 

ekspert zwraca uwagę na rozliczenia firm, wykonujących usługi zwolnione z VAT, które nieraz 

stosują konstrukcje pozwalające odliczyć część podatku naliczonego z faktur zakupowych. 

Jeżeli organy stwierdzą nadużycie prawa, uznają, że czynności podmioty wywołują inne skutki 

podatkowe. Eksperci wskazują, że przepisy nowelizacji pozostawiają urzędnikom ogromne 

pole działania. Co więcej, limity i ograniczenia z ogólnej klauzuli nie będą dotyczyć spraw 

VAT. Prawdopodobnie zaostrzą się więc kontrole małych i średnich firm, a problem szarej 

strefy nie zostanie rozwiązany. 

Pokaż artykuł 

 

PIT 
  

PIT: Co franczyzobiorca zaliczy do kosztów 
Źródło: Rzeczpospolita, Marcin Szymankiewicz, 23-05-2016 

Autor przypomina jak organy podatkowe rozumieją umowę franczyzy, odwołując się 

zwłaszcza do kodeksu cywilnego i interpretacji podatkowych. Odpowiada także na pytanie 

czytelnika, który chce wiedzieć, czy jeśli jako osoba fizyczna zacznie prowadzić działalność 

gospodarczą, otwierając sklep jako franczyzobiorca, będzie mógł zaliczyć do kosztów 

uzyskania przychodu opłaty franczyzowe ponoszone na podstawie umowy franczyzy. 

Autor wskazuje, że umowa franczyzowa przewiduje dwa rodzaje opłat. Pierwsza, to tak 

zwana opłata wstępna, będąca zapłatą za udostępnienie wartości niematerialnych takich jak 

know-how, a druga to dalsze opłaty związane ze współpracą w ramach umowy. Dodaje, że o 

ile opłata franczyzowa nie wiąże się z nabyciem majątku trwałego, może być zaliczona wprost 

do kosztu uzyskania przychodu. 

Wyjaśnia również czy wydatek poniesiony na nabycie opłaty wstępnej powinien być 

amortyzowany. Ponoszona opłata wstępna, jak wskazuje, jeśli jest wydatkiem na nabycie 

licencji stanowiącej wartość niematerialną i prawną, podlega amortyzacji. 

Pokaż artykuł 

 

Koszty muszą mieć związek z przychodem 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, Przemysław Wojtasik 27-05-2016 

Autorzy ostrzegają przedsiębiorców i blogerów przed wrzucaniem w koszty uzyskania 

dochodów wszystkich prywatnych wydatków takich jak zakupy, posiłki w restauracjach czy 

http://www.rp.pl/VAT/305239986-Jak-liczyc-odsetki-od-zaleglosci-w-VAT-po-nowemu.html
http://www.rp.pl/VAT/305239842-Nowe-narzedzie-fiskusa-do-walki-z-firmami-oszczedzajacymi-na-VAT.html?%23ap-2
http://www.rp.pl/Firma/305239987-PIT-Co-franczyzobiorca-zaliczy-do-kosztow.html?%23ap-9
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kino. Dzięki wydanej niedawno interpretacji, przychylnie odnoszącej się do klasyfikowania 

podobnych wydatków jako koszt uzyskania przychodu przez blogerkę lifestylową, praktyka ta 

stała się bardzo modna w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Cytowani eksperci zalecają jednak 

ostrożność, podkreślając, że należy pamiętać o możliwości szczegółowych kontroli fiskusa. 

Dodają, że w każdej sytuacji koszty muszą mieć związek z dochodem. W razie niepomyślnego 

dla podatnika wyniku kontroli, blogerowi grozi stwierdzenie zaległości, naliczenie odsetek, a 

nawet grzywna przewidziana przez kodeks karny skarbowy. 

Pokaż artykuł 

Postępowanie 

 

MF zamierza uregulować zasady wymiany informacji podatkowych z innymi 
krajami 

Źródło: Rzeczpospolita, Redakcja Rzeczpospolitej, 24-05-2016 

Artykuł dotyczy projektu ustawy Ministra Finansów, który zakłada kompleksową regulację 

zasad wymiany informacji z innymi krajami. Jest on spójny z wytycznymi UE, zmierzającymi 

do realizacji sytemu pomocy dotyczącego informacji podatkowej pomiędzy poszczególnymi 

państwami członkowskimi. Wpisuje się również w europejski trend uszczelniania systemów 

podatkowych. MF dzięki ustawie chce przeciwdziałać oszustwom podatkowym i uchylaniu się 

od opodatkowania. Projekt przewiduje między innymi rozwiązania umożliwiające 

automatyczną wymianę informacji, mającą umożliwić organom pozyskiwanie z instytucji 

finansowych określonych danych o rachunkach prowadzonych w innych państwach przez 

polskich rezydentów. Projekt został przesłany do konsultacji społecznych. 

Pokaż artykuł 
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http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305279989-Koszty-musza-miec-zwiazek-z-przychodem.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/305249954-MF-zamierza-uregulowac-zasady-wymiany-informacji-podatkowych-z-innymi-krajami.html

