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CIT  
 

Rekompensata za szkody a przychód podatkowy 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Agata Cieśla, 29-09-2016 

Autorka omawia wyrok NSA z końca lipca br. (sygn. akt II FSK 1154/14). Sąd uznał w nim, 

że przychodem spółki z jej działalności gospodarczej jest otrzymane przez nią odszkodowanie 

za szkody powstałe w jej majątku.  

Spółka miała otrzymać odszkodowanie za szkodę powstałą na suwnicy wykorzystywanej do 

prowadzenia działalności w terminalu kontenerowym. Zapytała, czy takie odszkodowanie 

będzie stanowić przychód podatkowy. Sama twierdziła, że nie, ponieważ kwota wypłacona w 

ramach odszkodowania będzie równa stratom, jakie poniosła w związku z wypadkiem, w 

którym została zniszczona suwnica. Argumentowała, że przysporzenie z odszkodowania nie 

powiększy jej aktywów w sposób trwały i ostateczny, co jest warunkiem uznania 

przysporzenia za przychód podatkowy w CIT. Organ podatkowy nie przychylił się jednak do 

stanowiska spółki. Uznał, że co do zasady każdy ostateczny wpływ środków finansowych jest 

przychodem podatkowym podatnika. Nie ma przy tym znaczenia, skąd pochodzą środki. WSA 

potwierdził stanowisko organu, a spółka złożyła skargę kasacyjną do NSA. Także NSA 

podzielił argumentację Dyrektora Izby Skarbowej.  

Pokaż artykuł 

CIT: Podatek bankowy nie jest kosztem 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska, 26-09-2016 

Monika Pogroszewska omawia interpretacje dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów 

podatkowych w CIT podatku bankowego (nr 2461-IBPB-1-2.45 10.757.2016.1.MS,  2461-

IBPB-1-2.45 10.815.2016.1.MS). Sprawa tocząca się przed Dyrektorem Izby Skarbowej w 

Katowicach dotyczyła banku, który chciał odliczyć zarówno uiszczony podatek bankowy, jak i 

kwoty, które wpłaci w przyszłości. Argumentował, że tak podatek, jak i nowelizacja ustawy o 

CIT wyłączająca go z kosztów uzyskania przychodów weszły w życie w trakcie bieżącego 

roku. Autorka wskazuje, że według banku taka sytuacja jest niezgodna z konstytucyjnymi 

zasadami zaufania obywateli do państwa, bezpieczeństwa prawnego i praworządności. 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zmiany w podatku dochodowym 

powinny wchodzić w życie najpóźniej miesiąc przed końcem roku podatkowego, tak aby nie 

zaskakiwały podatników w tracie roku. Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się z tym 

stanowiskiem wskazując, że bank nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 

zapłaconego w 2016 roku podatku od niektórych instytucji finansowych. Podkreślił, że organy 

podatkowe nie mogą kontrolować zgodności ustaw z Konstytucją ani odmówić zastosowania 

zawartych w nich norm na tej podstawie. Odwołał się także do analogicznego stanu 

faktycznego dotyczącego podatku od wydobycia niektórych kopalin i wyroku Trybunału w tej 

kwestii (sygn. akt K 23/12).  

Pokaż artykuł 

 

 

http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/rekompensata-za-szkody-a-przychod-podatkowy-2016-78,artykul,158206.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309259960-CIT-Podatek-bankowy-nie-jest-kosztem.html
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VAT 
 

Od 2017 roku limit zwolnienia podmiotowego VAT 200 tys. zł 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 28-09-2016 

W ostatnich numerach DMS TAX Press pisaliśmy o zapowiadanej dużej nowelizacji VAT. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw jest już 

dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W projekcie nowelizacji Ministerstwo 

Finansów proponuje podwyższenie limitu podmiotowego zwolnienia z VAT. Zmiana miałaby 

wejść w życie już 1 stycznia. Zgodnie z treścią art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się z 

podatku VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie 

przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 tys. zł. Projekt ustawy zakłada, że 

podlegać zwolnieniu będą podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w 

poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł. Autor wskazuje, że zmiana ma na celu 

wprowadzenie uproszczeń dla większej liczby drobnych przedsiębiorców. Jeżeli podmiot 

rozpocznie swoją działalność w roku podatkowym, w którym nowelizacja wejdzie w życie, 

również skorzysta ze zwolnienia, jeśli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie 

przekroczy w tym roku kwoty 200 tys. zł. Co więcej, podatnicy, których wartość sprzedaży w 

roku obecnym wynosić będzie między 150 a 200 tys. zł również skorzystają ze zwolnienia. 

Pokaż artykuł 

Odliczenia VAT przy użyciu proporcji: nowa zasada nie działała przed 
nowelą 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 30-09-2016 

Aleksandra Tarka omawia wyrok NSA z ubiegłego czwartku (sygn. akt I FSK 205/15). Sprawa 

dotyczyła skargi kasacyjnej podatnika, który prowadził działalność jako biuro festiwalowe i w 

jej ramach organizował różne wydarzenia, w tym takie, na które wstęp był wolny. Autorka 

wskazuje, że podatnik odliczał podatek naliczony zawarty w fakturach zakupu dot. tych 

imprez współczynnikiem 22%, uznając, że nie jest w stanie wydzielić wszystkich zakupów, 

które dotyczą wyłącznie działalności nieopodatkowanej (organizacji wydarzeń, na które wstęp 

był wolny), ponieważ usługi reklamowe, które świadczył miały także związek z imprezami 

niebiletowanymi. Organ uznał jednak, że można było wskazać zakupy bezpośrednio 

powiązane z organizacją imprez nieopodatkowanych i podatnik nie mógł odliczyć VAT przy 

użyciu proporcji. Zakwestionował zatem te zakupy, które wiązały się bezpośrednio z 

działalnością nieopodatkowaną. 

Podatnik zaskarżył interpretację, argumentując, że przepisy nie stanowią wprost o tym, jaki 

związek powinien zachodzić między wydatkiem a wykonywaniem czynności dającej prawo do 

odliczenia podatku naliczonego. Należy więc uznać, że pewien związek zaszedł jeśli zakupione 

materiały lub usługi choć minimalnie posłużyły do organizacji wydarzeń nieopodatkowanych. 

WSA i NSA zgodziły się z organem. W wyroku NSA podkreślono, że możliwość odliczenia VAT 

przy użyciu proporcji istnieje dopiero od początku 2016 roku (a sprawa dotyczyła rozliczenia 

VAT za maj 2011 roku).  

Pokaż artykuł 

 

 

 

http://www.rp.pl/VAT/309289968-Od-2017-roku-limit-zwolnienia-podmiotowego-VAT-200-tys-zl.html
http://www.rp.pl/VAT/309309977-Odliczenia-VAT-przy-uzyciu-proporcji-nowa-zasada-nie-dzialala-przed-nowela.html
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PIT 
 

Co się zmieni od 2017 roku w zwolnieniu z PIT w przypadku dotacji 
Źródło: Rzeczpospolita, Edyta Zaniewicz, 26-09-2016 

Edyta Zaniewicz wskazuje, że od początku przyszłego roku zmienią się zasady dotyczące 

zwolnienia z PIT dotacji otrzymywanej na prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej w systemie oświaty. Do obecnie obowiązującego art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o 

PIT zostanie dodane, że zwolnienie o którym jest mowa w przepisie nie będzie mieć 

zastosowania do części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej, która na podstawie odrębnych przepisów została przeznaczona na 

wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność. Zatem osoby prowadzące 

przedszkola, chcące wypłacić sobie wynagrodzenie z dotacji otrzymanej na prowadzenie 

swojej działalności, będą musiały je opodatkować PIT. Co więcej, po wejściu w życie 

nowelizacji, trzeba będzie wykazywać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dotację 

w części przeznaczonej na wynagrodzenie właściciela przedszkola. Autorka przypomina 

również, że wynagrodzenie właściciela nie będzie mogło zostać zaliczone do podatkowych 

kosztów działalności, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT. 

Pokaż artykuł 

Zmiana sposobu opodatkowania aportów od stycznia 2017 r. 
Źródło: Rzeczpospolita, Bożena Nowicka, 26-09-2016 

W przyszłym roku najprawdopodobniej wejdzie w życie ustawa z dnia 5 września 2016 roku o 

zmianie ustawy o PIT oraz ustawy o CIT. Nowelizacja jest obecnie na ostatnim etapie procesu 

legislacyjnego i oczekuje jedynie na podpis prezydenta. Ustawa wprowadzi zmiany dotyczące 

opodatkowania aportów - zarówno dla podatników PIT, jak i dla podatników CIT. Jeśli 

wspólnik wniesie do spółki wkład niepieniężny (inny niż przedsiębiorstwo albo zorganizowana 

część przedsiębiorstwa), przychodem dla niego jako podmiotu wnoszącego aport będzie 

wartość wkładu określona w statucie, umowie spółki lub innym dokumencie. Dla potrzeb PIT i 

CIT nie będzie już więc miało znaczenia, jaka część wkładu, który wnosi wspólnik, jest 

przeznaczona na agio, a jaka na kapitał podstawowy. Autorka omawia również szczegółowo 

pozostałe zmiany w CIT zakładane przez ustawę. Przepisy dotyczące ustalenia wartości 

początkowej przedmiotu wkładu dla potrzeb ustalenia wartości odpisów amortyzacyjnych u 

podmiotu otrzymującego wkład, pozostaną natomiast bez zmian.  

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 
 

Kaucja za wirtualny adres przy rejestracji 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 26-09-2016 

Kolejne zmiany szykowane przez projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT i innych ustaw, 

który zgodnie z zapowiedziami ma wejść w życie 1 stycznia. Cytowany przez autorkę ekspert 

wskazuje, że projekt nakłada wiele nowych obowiązków w zakresie przedkładania i 

weryfikowania dokumentów – zarówno na podatników, jak i na organy. Aleksandra Tarka 

omawia zwłaszcza obowiązek zapłaty kaucji rejestracyjnej przez niektórych podatników przy 

rejestracji jako czynny podatnik VAT. Pomysł był już szeroko komentowany na etapie 

przedstawiania przez Ministerstwo Finansów głównych założeń projektu. Obecnie znane są 

jego szczegóły. Obowiązek zapłaty kaucji nałożony będzie m.in. na osoby, które w chwili 

rejestracji lub w trakcie poprzedzających ją dwóch lat mają zaległości podatkowe o wysokości 

powyżej 20 tys. zł. Fakultatywna kaucja dotyczyć ma natomiast podmiotów, którzy mają 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309269995-Co-sie-zmieni-od-2017-roku-w-zwolnieniu-z-PIT-w-przypadku-dotacji.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309269993-Zmiana-sposobu-opodatkowania-aportow-od-stycznia-2017-r.html
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wirtualne adresy, tzn. zawarli umowę najmu wirtualnego biura. Zgodnie z projektem, kaucja 

wynosić będzie od 20 do 200 tys. zł. 

 

Pokaż artykuł 
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