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CIT  
 

Niższy CIT dla małych firm. Jest podpis prezydenta 

Źródło: money.pl, 23-09-2016 

Redakcja money.pl informuje o podpisaniu przez prezydenta nowelizacji ustawy o PIT i CIT, 

zgodnie z którą stawka podatku CIT dla małych podatników zostanie obniżona do 15%. 

Małym podatnikiem CIT jest płatnik CIT, którego przychód ze sprzedaży razem z kwotą 

należnego VAT nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie. Redakcja przypomina, że obniżona 

stawka CIT dotyczyć będzie również podatników, którzy rozpoczynają swoją działalność. Na 

obniżony CIT nie mogą liczyć jednak podatkowe grupy kapitałowe, a także ci przedsiębiorcy, 

którzy będą dzielić swoją spółkę tylko po to, aby zapłacić niższą stawkę podatku. Co więcej, 

nowelizacja przewiduje przepisy uszczelniające pobór podatków dochodowych i 

uniemożliwiające niektóre sposoby optymalizacji. Nie będzie można na przykład 

preferencyjnie opodatkować wymiany udziałów, jeżeli jedynym albo głównym celem takiej 

transakcji będzie optymalizacja podatkowa. Doprecyzowano również kiedy dochód podatnika, 

który podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu jest uznawany za uzyskany na 

terytorium Polski. 

Pokaż artykuł 

Cash pooling: kiedy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zastąpią 
reguły z ustawy o CIT 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 23-09-2016 

Autorka omawia wyrok NSA dotyczący opodatkowania cash poolingu (sygn. akt II FSK 

2299/14). Spółka wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej z wnioskiem o interpretację 

wyjaśniając, że zamierza przystąpić do systemu wspólnego zarządzania płynnością finansową 

w ramach grupy kapitałowej. Realizację mechanizmu miał zapewnić bank z UE lub EOG, ale 

niemający siedziby w Polsce. Spółka zapytała, czy ma obowiązek pobierać podatek u źródła z 

tytułu wypłacanych odsetek na rzecz pool leadera w związku z uczestnictwem w cash 

poolingu. Sama uważała, że pytanie należy rozpatrywać w kontekście umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, a nie art. 21 ust. 3 ustawy o CIT. Fiskus nie potwierdził 

stanowiska spółki wskazując, że aby zastosować postanowienia umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania dotyczące odsetek, podmiot, który te odsetki uzyska powinien mieć status 

rzeczywistego odbiorcy („beneficial owner”). Zdaniem organu, ze stanu faktycznego 

opisanego we wniosku o interpretację nie wynikało, czy bank będzie rzeczywistym odbiorcą 

odsetek. WSA w Gdańsku przychylił się do stanowiska organu. Wskazał, że jeżeli podmiot 

polski wypłaca odsetki na rzecz rezydenta z innego państwa, którego nie można uznać za 

rzeczywistego odbiorcę tych odsetek, Polska nie jest ograniczona umową o unikaniu 

podwójnego opodatkowania w zakresie możliwości opodatkowania tych odsetek. Wyrok NSA 

potwierdził to stanowisko. 

Pokaż artykuł 

 

 

http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/cit-dla-malych-firm-15-proc-prezydent,109,0,2159725.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309239962-Cash-pooling-kiedy-umowy-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania-zastapia-reguly-z-ustawy-o-CIT.html
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VAT 
 

Minister Ziobro łagodzi kary za wyłudzenia VAT 

Źródło: Rzeczpospolita, Agata Łukaszewicz, 21-09-2016 

W poprzednich numerach TAX Press pisaliśmy o walce rządu z karuzelami podatkowymi, w 

tym o planowanych sankcjach karnych za wystawianie tzw. pustych faktur oraz podrabianie i 

przerabianie faktur w celu użycia ich jako autentycznych. Agata Łukaszewicz przypomina, że 

kilka dni temu rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie Karnym w tym zakresie. W tym 

tygodniu jednak, po spotkaniu z przedsiębiorcami Minister Sprawiedliwości zapowiedział 

wprowadzenie poprawek w projekcie i ich rekomendację w Sejmie. Zbigniew Ziobro chce 

złagodzić przewidziane pierwotnie sankcje. Zapowiada, że przestępstwo fałszowania faktur 

VAT będzie zbrodnią dopiero powyżej 5 mln zł (obecnie w projekcie przewidziana jest kwota 1 

mln zł). Kara od 5 do 15 lat pozbawienia wolności, a w najcięższych przypadkach kara 25 

pozbawienia wolności grozić będzie natomiast za sfałszowanie faktur opiewających na kwotę 

powyżej 10 mln zł (obecnie – 5 mln zł). Minister zapowiedział również wszczęcie śledztwa 

przeciwko przedstawicielom organów państwa, którzy w latach 2011-2015 zlekceważyli 

informacje przedsiębiorców, dotyczące funkcjonujących w Polsce karuzeli podatkowych. 

Pokaż artykuł 

Odwrócone obciążenie w VAT od elektroniki - problemy 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz, 21-09-2016 

Autor alarmuje, że organy wciąż wszczynają postępowania dotyczące rzekomych przewinień 

podatników w zakresie wyłudzeń VAT w branży elektronicznej sprzed lipca 2015 roku. 1 lipca 

tego roku wprowadzono bowiem system odwróconego obciążenia VAT dla drobnej elektroniki. 

Skarbówka ciągle prowadzi jednak wiele kontroli skarbowych, które dotyczą okresu sprzed 

wprowadzenia przepisów. Organy zarzucają przedsiębiorcom prowadzenie interesów z 

oszustami i odmawiają im odliczenia VAT od tych transakcji, nakazując zapłacenie podatku. 

Autor przytacza przykład spółki Action, której reprezentant twierdzi, że kontrola skarbowa 

zarzuca spółce zmowę z firmą wyłudzającą VAT tylko na podstawie faktu, że reprezentanci 

Action spotkali się z oszustami. Równocześnie brak bezpośredniego kontaktu z 

reprezentantem kontrahenta także bywa podejrzany dla skarbówki. Kolejnym problemem jest 

fakt, że niektóre kontrole dotyczą okresu między 2012 a 2014 rokiem, w którym 

przedsiębiorcy nie byli nawet świadomi istnienia karuzeli podatkowych. Wielu przedsiębiorców 

nie wiedziało jeszcze w tym czasie, czy i w jaki sposób powinni sprawdzać swoich 

kontrahentów. Cytowany ekspert dodaje, że takie podejście organów ignoruje zupełnie 

zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. 

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Nieujawnione dochody: podatnicy nie odzyskają 75 proc. PIT na podstawie 
wyroku TK z 2014 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 19-09-2016 

Zła wiadomość dla podatników chcących wznowić postępowanie w sprawie podatku od 

nieujawnionych źródeł przychodu za lata po 2007 roku. NSA w precedensowym 

postanowieniu z 1 sierpnia 2016 roku (sygn. akt II FSK 1295/16) uznał, że nie ma podstaw 

do wznowienia postępowania dotyczącego osoby ukaranej za ukrywanie dochodów w tym 

czasie. We wskazanej sprawie podatniczka argumentowała, że art. 20 ust. 3 ustawy o PIT na 

podstawie którego została jej wymierzona sankcja za ukrywanie przychodu został uznany za 

http://www.rp.pl/Prawo-karne/309219916-Minister-Ziobro-lagodzi-kary-za-wyludzenia-VAT.html
http://www.rp.pl/VAT/309219979-Odwrocone-obciazenie-w-VAT-od-elektroniki---problemy.html
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niekonstytucyjny wyrokiem TK 29 lipca 2014 roku (sygn. akt P 49/14). Podatniczka domagała 

się więc uchylenia wcześniejszego wyroku NSA w jej sprawie. NSA wskazał jednak, że 

Trybunał w swoim wyroku odroczył utratę mocy obowiązującej przepisu o 18 miesięcy. A 

zatem można wznowić postępowanie administracyjne lub sądowoadministracyjne dopiero po 

upływie terminu odroczenia, jednak tylko jeśli ustawodawca wcześniej nie zmieni lub nie 

uchyli danego przepisu. NSA uznał, że ponieważ ustawodawca uchylił przed upływem 18 

miesięcy niekonstytucyjny przepis i znowelizował zasady dotyczące nieujawnionych źródeł 

przychodu z początkiem stycznia 2016 roku, nie ma podstaw do wznowienia postępowania. 

Pokaż artykuł 

Podatek od szkolenia pracowników tymczasowych przez lukę w przepisach 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 19-09-2016 

Przemysław Wojtasik omawia stanowisko fiskusa i sądu administracyjnego, zgodnie z którym 

ustawa o PIT nie przewiduje zwolnienia od podatku na szkolenia i kursy dla pracowników 

tymczasowych, analogicznie do zwolnienia przewidzianego dla zwykłych pracowników. 

Wskazuje, że zatrudniający ich pracodawcy powinni obliczyć przychód pracowników 

tymczasowych i wypełnić informację PIT-8C. Autor przytacza sprawę spółki, która zatrudniła 

pracowników tymczasowych jako maszynistów i rewidentów i wysłała ich na szkolenia 

gwarantowane w umowie z agencją. Organ podatkowy uznał, że udział w nieodpłatnym kursie 

jest dla pracowników tymczasowych korzyścią majątkową. Argumentował, że zwolnienie z 

art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT dotyczy jedynie zwykłych pracowników. WSA w Gdańsku 

(sygn. akt I SA/Gd 560/16) przyznał rację fiskusowi, dodając, że art. 21 ust. 1a ustawy o 

PIT, który dotyczy zwolnień dla pracowników tymczasowych, nie wymienia świadczeń na 

podnoszenie kwalifikacji. Eksperci wskazują jednak, że takie stanowisko organów i sądu budzi 

wiele wątpliwości. 

Pokaż artykuł 

Podatek handlowy 

 

Komisja Europejska wszczyna postępowanie i zawiesza podatek handlowy 

w Polsce 
Źródło: Gazeta Prawna, 19-09-2016 

Gazeta Prawna omawia prawdopodobnie najważniejszą podatkową wiadomość tygodnia. W 

poprzednim numerze TAX Press pisaliśmy o wątpliwościach ekspertów dotyczących tego, czy 

podatek handlowy nie jest dublowaniem podatków pośrednich i czy w związku z tym może 

zostać uznany za niezgodny z prawem unijnym. W tym tygodniu okazało się jednak, że 

Komisja Europejska zanegowała podatek handlowy ze względu na podejrzenie o udzielanie 

mniejszym sklepom przez Polskę pomocy publicznej. Podatek handlowy faworyzuje bowiem 

sklepy, które mają mniejsze obroty, ponieważ obowiązek jego zapłaty istnieje dopiero od 

kwoty 17 mln zł miesięcznego przychodu. W poniedziałek Komisja wszczęła postępowanie o 

naruszenie przez Polskę prawa unijnego w związku z wprowadzeniem podatku. Nakazano 

również, aby Polska zawiesiła stosowanie podatku do momentu zakończenia postępowania. 

Redakcja przypomina również analogiczną sytuację, która miała niedawno miejsce na 

Węgrzech. Rząd węgierski planował wprowadzenie progresji podatkowej wobec handlowców, 

co Komisja Europejska uznała za pomoc publiczną. 

 

Pokaż artykuł 

 

 

 

http://www.rp.pl/artykul/1288660-75-proc--PIT-zostanie-w-budzecie.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309199910-Podatek-od-szkolenia-pracownikow-tymczasowych-przez-luke-w-przepisach.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/977102,ke-wszczyna-postepowanie-i-zawiesza-podatek-handlowy.html
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