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CIT  
 
Interpretacja: O rozliczeniu pożyczki w kosztach CIT decyduje data jej 

wypłaty 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 30-05-2016 

Autor omawia interpretację podatkową wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w 

Bydgoszczy (ITPB3/4510-130/16/PS). Dotyczyła ona umowy pożyczki zawartej w 2011 r. na 

pięć lat. Pożyczkodawca wypłacił całą kwotę pożyczki w 2012 r. W dniu wypłaty pożyczki, 

pożyczkobiorcę przejęła inna spółka. Strony chciały dodać do umowy pożyczki aneks, który 

oddalałby termin zwrotu pożyczki. Z interpretacji wynika, że pożyczkobiorcę obowiązuje 

ustawa o CIT w brzmieniu z dnia, w którym otrzymał kwotę pożyczki i na tę sytuację nie ma 

wpływu zawarcie aneksu do pierwotnej umowy pożyczki. Zawarcie aneksu nie oznacza zatem 

ponownego udzielenia pożyczkobiorcy pożyczki.  

Autor przypomina, że przed 2015 r. odsetki od pożyczki wypłacane spółce babce (spółce 

powiązanej pośrednio) nie były objęte ograniczeniami z ustawy o CIT, dotyczącymi 

możliwości pomniejszania o te odsetki przychodu. 

Pokaż artykuł 

Podatkowe skutki użyczenia w obrocie gospodarczym 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Małgorzata Rymarz, 02-06-2016 

Autorka wyjaśnia, że użyczeniem jest zezwolenie użyczającego na bezpłatne używanie 

należącej do niego rzeczy przez inną osobę i że użyczenie nie jest neutralne podatkowo. 

Jeżeli bowiem prowadząc działalność gospodarczą nieodpłatnie wykorzystujemy użyczoną 

rzecz, co do zasady powstaje u nas przychód podatkowy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której 

nie jest konieczne ustalenie z tego tytułu przychodu, jeżeli przedsiębiorca opodatkowany 

PITem korzysta nieodpłatnie ze składników majątku należących do jego najbliższych (osób z I 

i II grupy podatkowej według ustawy o podatku od spadków i darowizn). Małgorzata Rymarz 

tłumaczy też jak ustalić wartość nieodpłatnych świadczeń w oparciu o art. 12 ust. 6 ustawy o 

CIT. Wskazuje też, jakie skutki w CIT dla użyczającego ma oddanie składnika majątkowego 

do używania innemu przedsiębiorcy. Użyczający nie musi wykazać przychodu, ale jeżeli 

przedmiotem użyczenia są środki trwałe,  użyczenie może negatywnie wpłynąć na wysokość 

kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ustawy o CIT w takiej sytuacji 

użyczający nie ma prawa zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisów 

amortyzacyjnych od tego środka trwałego za miesiące, w których środek trwały został oddany 

do nieodpłatnego używania. 

Pokaż artykuł 

 

 
VAT 
 

Kiedy zbycie składników majątkowych jest wyłączone z VAT 

Źródło: Rzeczpospolita, Stefan Majerowski, Marcela Mrowiec 30-05-2016 

Autorzy omawiają interpretację podatkową wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w 

Bydgoszczy (ITPP2/4512-106/16/AJ). Wnioskodawca zamierzał przenieść swoją działalność, 

dotyczącą zarządzania nieruchomościami, ich wynajmu i zarządzania wartościami 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305309907-Interpretacja-O-rozliczeniu-pozyczki-w-kosztach-CIT-decyduje-data-jej-wyplaty.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/podatkowe-skutki-uzyczenia-w-obrocie-gospodarczym-2016-44,artykul,154377.html
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niematerialnymi i prawnymi, do innego podmiotu w drodze aportu albo datio in solutum. 

Zapytał, czy zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do 

prowadzenia tej działalności jest przedsiębiorstwem zgodnie z definicją z ustawy o VAT i czy 

takie przeniesienie będzie wyłączone spod przepisów tej ustawy. Dodał, że po przeniesieniu 

składniki będą funkcjonować jak samodzielne przedsiębiorstwo i argumentował, że 

wspomniane składniki będą stanowić przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT, a zatem 

przepisy ustawy o VAT nie znajdą zastosowania do transakcji zbycia tych składników. 

Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, przyjmując jego 

argumentację za własną. Cytowany przez autora ekspert zwraca uwagę, że należy wnikliwie 

analizować pod tym kątem każdy przypadek zbycia składników materialnych i 

niematerialnych, aby zmniejszyć ryzyko zakwestionowania przez fiskusa kwalifikacji 

podatkowej transakcji. Jeśli bowiem organy uznają, że zespół zbywanych składników nie 

stanowi przedsiębiorstwa i zbywa się poszczególne składniki osobno, transakcja będzie 

podlegać opodatkowaniu wg ustawy o VAT. W opinii, ekspert szczegółowo wskazuje w jaki 

sposób analizować zbywane składniki materialne i niematerialne pod kątem art. 6 ust. 1 

ustawy o VAT. 

Pokaż artykuł 

 

Badania profilaktyczne pracowników powinny być bez VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 02-05-2016 

W rozmowie z doradcą podatkowym, Anitą Olbrych, Przemysław Wojtasik porusza temat 

zwolnienia z VAT badań profilaktycznych pracowników. Ekspert wskazuje, że takie badania, to 

znaczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywane przez podmioty lecznicze w ramach 

działalności leczniczej zgodnie z ustawą o VAT są zwolnione z podatku od towarów i usług. 

Dodaje jednak, że organy skarbowe bardzo często zawężają pojęcie „usług medycznych”. 

Dzieje się tak zwłaszcza przy badaniach, którym nie można przypisać profilaktycznego 

charakteru. Skarbówka kwestionowała pod tym kątem na przykład badania psychologiczne 

kierowców (sąd nie przyznał jej jednak racji). Odnośnie do operacji plastycznych ekspert 

dodaje, że każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie – jeśli mają na celu 

leczenie lub poprawę zdrowia pacjenta, nic nie stoi na przeszkodzie, by były zwolnione z VAT. 

Pokaż artykuł 

 

PIT 
  

Jedna danina zamiast PIT, ZUS i NFZ od 2018 r. 
Źródło: Rzeczpospolita, Dorota Gajos-Kaniewska, 31-05-2016 

Autorka informuje, że szef Komitetu Stałego Rady Ministrów już oficjalnie zapowiedział 

wprowadzenie od 2018 r.  jednej daniny zastępującej PIT oraz składek na ZUS i NFZ. 

Wprowadzane zmiany obejmą także rolników. Na razie zapadła jedynie decyzja polityczna, 

ale powołano już zespół roboczy przy Komitecie Rozwoju, który zajmie się zaprojektowaniem 

nowego systemu. Projekt ustawy ma zostać opublikowany pod koniec lata, a prace 

legislacyjne, w wyniku których dowiemy się ostatecznie jak wysoka będzie danina, zakończą 

się do końca bieżącego roku. Autorzy pomysłu przekonują, że cała operacja będzie neutralna 

dla budżetu, a wskutek zmian zlikwidowane mają zostać podatkowe stawki degresywne i 

zostać uproszczone rozliczenia podatkowe. Co więcej, jedna danina obejmie także umowy 

zlecenia i umowy o dzieło, a także dochody rolników z pozarolniczych źródeł.  

http://www.rp.pl/VAT/305309961-Kiedy-zbycie-skladnikow-majatkowych-jest-wylaczone-z-VAT.html
http://www.rp.pl/VAT/306029994-Badania-profilaktyczne-pracownikow-powinny-byc-bez-VAT.html


 

Nr 21 / 2016 4 

Pokaż artykuł 

Umowa zlecenia – ryczałt czy zaliczka na podatek? 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Agata Cieśla  02-06-2016 

Autorka odpowiada na wątpliwość czytelnika prowadzącego w ramach działalności 

gospodarczej parking strzeżony. Czytelnik zastanawia się czy postąpił prawidłowo, pobierając 

od jednej umowy zlecenia (wynagrodzenie w wysokości 190 zł) dla stróża, zryczałtowany 

podatek dochodowy, a od drugiej, opiewającej na wyższą kwotę (wynagrodzenie w wysokości 

1150 zł), zaliczki na podatek dochodowy. 

Autorka odpowiada, że jeżeli zleceniobiorca nie jest pracownikiem zleceniodawcy, 

opodatkowanie jego wynagrodzenia może nastąpić w formie ryczałtu (wynagrodzenie do 

wysokości 200 zł) albo w formie zaliczki na podatek (wynagrodzenie w wysokości wyższej niż 

200 zł). Autorka wskazuje także szczegółowo stawki i potrącenia na składki społeczne a także 

opłacenie składki zdrowotnej.  

Wyjaśnia również, że jeśli zleceniobiorca jest pracownikiem zleceniodawcy, zleceniodawca 

musi pobierać zaliczkę na podatek dochodowy niezależnie od wysokości wynagrodzenia 

zleceniobiorcy. 

Pokaż artykuł 

Postępowanie 

 

Jak korzystać z ePUAP 

Źródło: Rzeczpospolita, Łukasz Rogowski, 02-06-2016 

Łukasz Rogowski tłumaczy jak zaoszczędzić czas poświęcany na wizyty w urzędach. Portal 

ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, stworzona ponad trzy lata 

temu. Autor zwraca uwagę, że mimo wielu udogodnień, jakie niesie ze sobą istnienie ePUAPu, 

Polacy są ciągle przywiązani do tradycyjnego sposobu załatwiania spraw w urzędach. Aby 

rozpocząć korzystanie z platformy, należy najpierw uzyskać profil zaufany. Profil zaufany jest 

bezpłatny i aby go uzyskać nie posiadając bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, trzeba wejść na stronę ePUAP i założyć konto. 

Następnie trzeba wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego i potwierdzić w najbliższym 

urzędzie jego założenie. Aby jednak załatwiać różne sprawy za pomocą portalu ePUAP, 

wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny, potwierdzający tożsamość użytkownika. W 

kolejnych artykułach z cyklu, autor będzie tłumaczył jak załatwić konkretne sprawy za 

pomocą portalu ePUAP. 

Pokaż artykuł 

 
DMS TAX Sp. z o.o. 
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http://www.rp.pl/Podatki/305319934-Jedna-danina-zamiast-PIT-ZUS-i-NFZ-od-2018-r.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/umowa-zlecenia-ryczalt-czy-zaliczka-na-podatek-2016-44,artykul,154400.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/306029991-Jak-korzystac-z-ePUAP.html

