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CIT  
 

Niższy podatek CIT dla najmniejszych spółek 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 21-06-2016 

Autor omawia projekt nowelizacji ustawy o CIT, przyjęty przez Radę Ministrów. Mimo, że 

ustawa nie trafiła nawet jeszcze do Sejmu, stała się bardzo głośna za sprawą 

przewidywanego przez nią obniżenia stawki CIT do 15% dla spółek kapitałowych, które mają 

rocznie do 1,2 mln euro przychodów. Autor wskazuje na wyliczenia Ministerstwa Finansów, 

zgodnie z którymi z nowelizacji skorzysta ponad 90% podatników CIT. Cytowani przez niego 

eksperci przypominają jednak, że nawet jeśli nowelizacja zostanie przyjęta w obecnym 

kształcie, nie skorzystają na niej osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Skorzystają natomiast spółki dopiero rozpoczynające działalność, nawet jeśli ich roczny 

przychód przekroczy 1,2 mln euro, o ile nie powstaną z przekształcenia albo podziału innego 

podmiotu (autorzy projektu chcą zapobiec w ten sposób optymalizacji). Ekspert przypomina, 

że to nie jedyne założenia nowelizacji. Planowane jest także uszczelnienie sytemu 

podatkowego, likwidujące możliwość optymalizacji poprzez wymianę udziałów oraz aporty 

firmowego majątku. Projektodawca chce w ten sposób pokryć straty w budżecie, 

spowodowane obniżeniem stawki CIT. 

Pokaż artykuł 

Problemy z fiskusem, gdy firma dobrowolnie uwzględnia reklamacje 
klientów 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 24-06-2016 

Autor omawia wyrok WSA w Łodzi (sygn. I SA/Łd 339/16). Spółka z o.o. załatwiała 

polubownie sprawy reklamacji, jeśli wyniki badań laboratoryjnych reklamowanych produktów 

nie dawały jednoznacznych wyników co do podstaw uwzględnienia reklamacji. Chciała 

zaliczać wypłacane w takich sytuacjach rekompensaty do kosztów uzyskania przychodu, 

uzasadniając, że polubowne załatwienie spraw z klientami leży w jej interesie gospodarczym. 

Organ podatkowy uznał jednak wypłatę rekompensaty za reprezentację, której nie można 

wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Dodał, że nie jest to działalnie reklamacyjne, gdyż nie 

ujawnia się jednoznacznie wadliwość towaru. Sąd przychylił się do stanowiska fiskusa, 

wskazując, że do reprezentacji zalicza się działania skierowane do kontrahentów, w celu 

stworzenia jej dobrego wizerunku. Uznał, że w takim wypadku dla spółki ważniejszy jest jej 

wizerunek wśród klientów niż obciążenie finansowe, nie można zatem wliczyć środków 

wydanych na rekompensatę do kosztów uzyskania przychodu. Autor przypomina, że fiskus i 

sądy niejednokrotnie szeroko definiowały pojęcie wydatków na reprezentację. Dwa tygodnie 

temu zwracaliśmy uwagę na artykuł dotyczący wydatków na lobbing, które również uznane 

zostały za wydatki na reprezentację. 

Pokaż artykuł 

 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306219916-Nizszy-podatek-CIT-dla-najmniejszych-spolek.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306249915-Problemy-z-fiskusem-gdy-firma-dobrowolnie-uwzglednia-reklamacje-klientow.html
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VAT 
 

Parkowanie pojazdu pod domem wyklucza 100% odliczenie VAT 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Aleksandra Węgielska, 23-06-2016 

Autorka omawia interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPP2/4512-

211/16/WN). Spółka powierzyła pracownikom samochody, które według zawieranych z nimi 

umów powinni byli wykorzystywać wyłącznie do celów służbowych. Zgodnie z treścią umów, 

wykorzystanie samochodów do celów prywatnych było zabronione. Dopuszczono jednak 

parkowanie samochodów w okolicy miejsca zamieszkania pracowników. Ponadto spółka 

planowała rozpocząć najem wskazanych samochodów. Argumentowała, że jest w takiej 

sytuacji uprawniona do odliczenia 100% VAT od wydatków na samochody. Autorka wskazuje, 

że organ nie zgodził się ze stanowiskiem spółki, uzasadniając, że parkowanie samochodów w 

okolicy zamieszkania pracowników nie wyklucza użycia pojazdów do celów prywatnych. Co 

więcej, ich najem nie spowoduje, że zostaną uznane za wykorzystywane wyłącznie w celach 

działalności gospodarczej. W związku z tym spółka będzie uprawniona jedynie do odliczenia 

50% kwoty VAT z wydatków związanych z użyciem samochodów. 

Pokaż artykuł 

Podatek od nieruchomości należy uwzględniać w podstawie opodatkowania 
VAT 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Aleksandra Węgielska, 23-06-2016 

Autorka omawia wydaną na początku czerwca interpretację podatkową (nr IBPP2/4512-

213/16/KO). Organ uznał, że koszty podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie 

wieczyste są bezpośrednio związane ze świadczeniem najmu i podlegają opodatkowaniu VAT 

podobnie jak czynsz. 

O interpretację wystąpił podatnik zamierzający wynająć nieruchomość najemcy, który miałby 

opłacać czynsz oraz dodatkowe opłaty, takie jak opłata roczna i podatek od wynajmowanej 

nieruchomości (w kwocie, w jakiej będzie je musiał zapłacić wynajmujący). Wynajmujący 

planował, by wskazane opłaty dodatkowe były dokumentowane i ponoszone przez najemcę 

na podstawie noty księgowej, ponieważ jego zdaniem nie podlegają opodatkowaniu VAT i nie 

powinno się ich dokumentować w formie faktury. Organ nie przychylił się do stanowiska 

podatnika. Autorka wyjaśnia, że powołał się na art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, uznając, że  w 

sytuacji przejścia kosztu opłat na najemcę opodatkowaniu VAT podlega usługa najmu, której 

elementem jest koszt podatku oraz opłat za użytkowanie wieczyste. Wynajmujący powinien 

zatem wystawić fakturę. 

Pokaż artykuł 

 

PIT 
  

PIT od pracowniczych kwater – najnowsza interpretacja Ministra Finansów 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 23-06-2016 

Autor omawia zmianę stanowiska Ministra Finansów w sprawie rozliczania wyjazdów 

służbowych. Niestety, na niekorzyść podatnika. Według najnowszych interpretacji pracownik 

uzyskuje korzyść majątkową, jeżeli pracodawca zwraca mu pieniądze na nocleg podczas 

wykonywania służbowych zadań. Cytowany przez autora ekspert wskazuje, że ta nagła 

zmiana poglądów dotknie zwłaszcza firmy, które wpisują w umowy swoich pracowników jako 

miejsce pracy większy obszar, np. całe województwo. Takim pracownikom (budowlańcom, 

przedstawicielom handlowym) pracodawcy często pokrywają koszty noclegów podczas 

http://www.sl.gofin.pl/ibpp24512-21116wn-dyrektor-izby-skarbowej-w-katowicach,rc7euupbk,1.html
http://www.sl.gofin.pl/ibpp24512-21116wn-dyrektor-izby-skarbowej-w-katowicach,rc7euupbk,1.html
http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/parkowanie-pojazdu-pod-domem-wyklucza-100-odliczenie-vat-2016-50,artykul,155036.html
http://www.sl.gofin.pl/ibpp24512-21316ko-dyrektor-izby-skarbowej-w-katowicach,djb3vduj2,1.html
http://www.sl.gofin.pl/ibpp24512-21316ko-dyrektor-izby-skarbowej-w-katowicach,djb3vduj2,1.html
http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/podatek-od-nieruchomosci-nalezy-uwzgledniac-w-podstawie-2016-50,artykul,155050.html
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służbowych podróży. W omawianej interpretacji (nr DD3.8222.2.61.2016.IMD) organy 

wskazały, że ponieważ pracownicy budowlani zgodzili się na oddelegowanie ich w miejsce 

budowy, nie da się uznać, że zapewnienie im bezpłatnego zakwaterowania leży tylko w 

interesie ich pracodawcy. W związku z tym pokrycie kosztów noclegu pracownika, w sytuacji, 

w której nie wymagają tego przepisy, jest przychodem pracownika.  

Pokaż artykuł 

Gdy leasingowane auto staje się prywatne 
Źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Krywan, 25-06-2016 

Autor wyjaśnia kiedy powstanie przychód ze sprzedaży samochodu wykupionego prywatnie z 

leasingu operacyjnego. Czytelnik chciał wiedzieć, czy jeśli wykupi auto prywatnie, z 

późniejszej sprzedaży powstanie przychód, który zostanie opodatkowany jako przychód z 

działalności gospodarczej. 

Tomasz Krywan przypomina na czym polega umowa leasingu i kto jest jej stroną. Wyjaśnia 

też czym jest wykup prywatny. Powoduje on między innymi, że samochód nie będzie 

składnikiem majątku firmy danej osoby. Autor twierdzi, że przychód ze sprzedaży samochodu 

powstanie jedynie, jeśli nastąpi ona przed upływem sześciu miesięcy od końca miesiąca, w 

którym wykupiono samochód. Dodaje, że takie stanowisko jest wsparte orzecznictwem i 

interpretacjami organów. Przypomina jednak, że o ile powyższa zasada stosuje się do 

leasingu operacyjnego, to nie znajdzie ona zastosowania w przypadku leasingu finansowego. 

Wykup prywatny samochodu z leasingu finansowego nie zmieni statusu pojazdu jako środka 

trwałego korzystającego. Taki przypadek zostanie zakwalifikowany jako wycofanie 

samochodu z działalności gospodarczej na cele osobiste i przychód nie powstanie tylko jeśli 

minie sześć lat pomiędzy sprzedażą auta a wycofaniem go z działalności. 

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 

 

Złożenie zeznań podatkowych po terminie 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Małgorzata Żujewska, 23-06-2016 

Autorka odpowiada na pytanie czytelnika, który zastanawia się nad tym, na jakich 

formularzach powinien złożyć zeznanie podatkowe PIT-37. Nie złożył ich w okresie 2013-2015 

i nie jest pewien czy powinien złożyć je teraz na formularzach obowiązujących w tych latach, 

czy na aktualnych. Autorka wskazuje, że do złożenia rocznego zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu wymagane jest użycie druku, który obowiązywał w danym okresie. W 

przypadku PIT-37 za lata 2013-2015 będą to więc trzy różne formularze. Zeznania można 

złożyć w tradycyjnej lub elektronicznej formie. Złożenie formularza w wersji elektronicznej za 

ten okres nie wymaga użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego i jest bardzo proste. 

Autorka przypomina jednak, że złożenie zeznań podatkowych kilka lat po terminie może 

narazić podatnika na odpowiedzialność karną skarbową, czego można uniknąć składając 

czynny żal. Polega on na złożeniu do urzędu skarbowego zawiadomienia o popełnionym 

występku. Należy złożyć je łącznie z zaległymi zeznaniami podatkowymi. 

 

Pokaż artykuł 

 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306239887-PIT-od-pracowniczych-kwater---najnowsza-interpretacja-ministra-finansow.html
http://www.rp.pl/Firma/306259991-Gdy-leasingowane-auto-staje-sie-prywatne.html
http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/zlozenie-zeznan-podatkowych-po-terminie-2016-50,artykul,155075.html
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