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CIT  
 

Ceny transferowe: kiedy należy sporządzić dokumentację za 2017 rok 

Źródło: Rzeczpospolita, Michał Kubik, Dominika Kucharczyk 05-10-2016 

Michał Kubik i Dominika Kucharczyk omawiają wchodzące z początkiem 2017 roku przepisy, 

które istotnie zmieniają obecne regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych. Ustawa 

z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, 

transponuje do polskiego porządku prawnego unijne przepisy w zakresie wspólnego systemu 

opodatkowania oraz rekomendacji OECD dotyczących zapobiegania erozji opodatkowania i 

transferu zysków (BEPS).  

Po pierwsze, zmieniona została definicja podmiotu powiązanego, który musi być powiązany 

kapitałowo w co najmniej 25% (obecnie próg powiązań kapitałowych wynosi 20%). Po drugie, 

zmieniono progi, po przekroczeniu których podmiot zostaje objęty obowiązkiem dokumentacji 

cen transferowych. Będą to ci podatnicy, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychody 

(koszty) w wysokości ponad 2 mln euro oraz dokonali z podmiotami powiązanymi transakcji 

lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu lub straty podatnika. 

Przychody (koszty) to te przychody (koszty), które są związane z działalnością podstawową 

podatnika oraz przychody (koszty) operacyjne i finansowe. Transakcje, które mają istotny 

wpływ na dochód (stratę) podatnika, to natomiast takie transakcje, których łączna wartość w 

danym roku podatkowym jest większa niż 50 000 euro. Autorzy wskazują również na progi, 

uzależnione od przychodu podatnika, po przekroczeniu których transakcja jest uznana za 

istotną. 

Pokaż artykuł 

CIT – ceny transferowe: cash pooling podlega obowiązkowi 

dokumentacyjnemu 

Źródło: Rzeczpospolita, Artur Gawiński, Agnieszka Płachecka, 05-10-2016 

Autorzy omawiają nowe regulacje w zakresie cen transferowych w kontekście cash poolingu. 

Przypominają, że mimo iż wcześniej wokół potrzeby tworzenia dokumentacji cen 

transferowych dla umowy cash poolingu narosło wiele wątpliwości, teraz zostały one rozwiane 

i chcąc przystąpić do struktury wspólnego zarządzania płynnością finansową, należy 

zaplanować sobie sporządzenie takiej dokumentacji. Co istotne, część regulacji zacznie 

obowiązywać już od początku 2017 roku. 

Artur Gawiński i Agnieszka Płachecka zwracają uwagę na art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o 

CIT, zgodnie z którym obowiązkiem dokumentacyjnym są objęte – między innymi – „inne 

zdarzenia” o niezdefiniowanym zakresie. Dodają, że należy przez nie rozumieć transakcje 

między podmiotami powiązanymi o wpływie na dochód podatnika. Umowy zarządzania 

płynnością również zaliczać się mogą do tej kategorii. Autorzy tłumaczą też, na czym 

dokładnie polega cash pooling. Tłumaczą, że jedyna pozostała w tym zakresie wątpliwość 

dotyczy tego, w jaki sposób należy liczyć wartość transakcji oraz samej definicji transakcji w 

ramach cash poolingu. Stanowisko organów podatkowych dotyczące pytania o to, czy cash 

pooling jest pożyczką nie jest bowiem spójne (pisaliśmy o tym w poprzednich numerach DMS 

TAX Press). Autorzy przypominają również, że nowe przepisy zmienią wysokość progów, po 

przekroczeniu których powstaje obowiązek dokumentacji transakcji. Obecnie będą one 

mierzone w odniesieniu do przychodów i kosztów poniesionych przez spółkę w poprzednim 

roku podatkowym. Co więcej, zarząd spółki będzie musiał pod rygorem odpowiedzialności 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310059990-Ceny-transferowe-kiedy-nalezy-sporzadzic-dokumentacje-za-2017-rok.html
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karno-skarbowej oświadczyć w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego, że 

spółka przygotowała wszystkie niezbędne dokumentacje cen transferowych. 

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Interpretacje podatkowe: firmy mogą skutecznie pytać o odwrotne 
obciążenie na zestawy 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 05-10-2016 

Aleksandra Tarka omawia interpretację, w której spółka zapytała o to, czy sprzedawane przez 

nią zestawy sprzętów elektronicznych są zestawami, które w całości powinno się objąć 

mechanizmem odwrotnego obciążenia. Organy nie odpowiedziały na jej pytanie. Fiskus 

wskazał najpierw, że potrzebne mu są dokładne dane w zakresie klasyfikacji PKWiU 

sprzedawanych towarów. Kiedy spółka podała organowi ich symbole, ten uznał, że same 

symbole nie są wystarczające, by wydać interpretację. Spółka zaskarżyła stanowisko organu i 

WSA przyznał jej rację (sygn. akt I SA/Op 184/16). Sąd wskazał między innymi, że w stanie 

faktycznym istniała możliwość wydania interpretacji. Co więcej, dodał, że do obowiązków 

organu należy ustalenie odpowiedniego przedmiotu opodatkowania, stawki czy zwolnienia, 

które są uzależnione od odpowiedniej klasyfikacji towaru, a klasyfikacja PKWiU jest 

elementem normy prawnej, która określa sposób opodatkowania produktów. Cytowany przez 

autorkę ekspert chwali wyrok, wskazując na złą praktykę organów, które uchylają się od 

wydania interpretacji, utrzymując w niepewności wielu podatników. 

Pokaż artykuł 

Odwrócony VAT na usługi budowlane 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz, 07-10-2016 

Paweł Rochowicz omawia wprowadzenie poprzez projekt dużej nowelizacji ustawy o VAT 

odwróconego obciążenia VAT na usługi budowlane. Zgodnie z tym mechanizmem, VAT od 

transakcji usługi budowlanej naliczać będzie nabywca usługi. Projekt ustawy wymienia aż 34 

rodzaje usług, które miałby objąć mechanizm odwróconego obciążenia. Ustawa jest na etapie 

konsultacji publicznych. 

Cytowani przez autora eksperci wskazują na potencjalne problemy związane z 

wprowadzeniem przepisu. Po pierwsze, najprawdopodobniej możliwe stanie się jego obejście, 

na przykład poprzez sztuczny podział usługi i wystawienie faktury na sprzedaż towaru oraz  

drugiej, na sprzedaż usługi. Pierwsza faktura ciągle rozliczana byłaby tradycyjnie i możliwym 

byłby brak rozliczenia VAT. Co więcej, ryzyko zostanie przerzucone na nabywcę usługi. 

Ponadto, wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT na usługi budowlane nie 

rozwiąże problemu, jakim jest sprzedaż materiałów budowlanych jako usługi budowlanej 

(opodatkowanej preferencyjnie). Eksperci komentują, że lepszym rozwiązaniem byłoby 

zwiększenie częstotliwości kontroli albo lepiej przemyślane przepisy.  

Pokaż artykuł 

 

 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310059993-CIT---ceny-transferowe-Cash-pooling-podlega-obowiazkowi-dokumentacyjnemu.html
http://www.rp.pl/VAT/310059998-Interpretacje-podatkowe-firmy-moga-skutecznie-pytac-o-odwrotne-obciazenie-na-zestawy.html
http://www.rp.pl/VAT/310079969-Odwrocony-VAT-na-uslugi-budowlane.html
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PIT 
 

NSA o podatkowych skutkach motywowania kadry akcjami 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 06-10-2016 

W artykule omówiono wyrok NSA z ubiegłego tygodnia, który dotyczył opodatkowania 

programów motywacyjnych dla pracowników, w których obejmują oni akcje spółek obcych 

(sygn. akt II FSK 2418/14). 

Spółka skarżyła interpretację, w której zapytała fiskusa o to, czy opodatkowanie dochodu z 

nabycia akcji innych spółek przekazanych menadżerom zostaje przesunięte do momentu 

sprzedaży akcji przez kadrę. Sama twierdziła, że tak. Dyrektor Izby Skarbowej wskazał 

jednak, że przesunięcie opodatkowania akcji otrzymanych przez kadrę w programie 

motywacyjnym dotyczy wyłącznie takich sytuacji, w których otrzymują oni akcje spółki 

macierzystej i w opisanym przypadku taka preferencja w nie występuje. Spółka zaskarżyła 

interpretację do WSA, który stwierdził, że z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT nie wynika, że 

warunkiem jego zastosowania jest, by wskazanie w uchwale walnego zgromadzenia osób 

uprawnionych do objęcia lub nabycia akcji miało dotyczyć wyłącznie akcji własnych spółki. 

NSA przyznał jednak rację skarbówce. W wyroku podniesiono, że nie da się znaleźć 

uzasadnienia dla sytuacji, w której traktuje się inaczej wynagrodzenie pracownika poprzez 

przyznanie mu akcji innych spółek na preferencyjnych zasadach niż inne formy 

wynagrodzenia. Co więcej, przyznanie menedżerom akcji innych spółek nie zwiększa ich 

zaangażowania w pracę dla spółki i nie tworzy z nimi więzi o charakterze właścicielskim, jak 

ma to miejsce w przypadku przyznania akcji spółki, w której są zatrudnieni. 

Pokaż artykuł 

Wyrok TK ws. kwoty wolnej od podatku w zawieszeniu 
Źródło: Rzeczpospolita, kapt, 07-10-2016 

Redakcja Rzeczpospolitej omawia odpowiedź Ministra Finansów udzieloną Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich na pytanie o sposób wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który 

dotyczył kwoty wolnej od podatku (sygn. akt K 21/14). Przypomina, że w wyroku tym 

Trybunał orzekł, iż obecna sytuacja, w której nie czyni się kroków mających na celu 

zwiększenie kwoty wolnej od podatku, tak by odpowiadała minimum egzystencji, jest 

niezgodna z Konstytucją. Na mocy wyroku Trybunału, przepis ustanawiający obecną kwotę 

wolną od podatku miał stracić moc z końcem listopada 2016 roku.  

W odpowiedzi na pytanie Rzecznika Ministerstwo Finansów poinformowało, że istnieją obecnie 

dwa projekty ustaw, mające zmienić ten stan rzeczy i toczą się nad nimi prace. Po pierwsze, 

istnieje prezydencki projekt ustawy, który zwiększa kwotę wolną od podatku do 8000 zł (druk 

nr 51). Po drugie, jest także projekt Nowoczesnej (druk 288). Mimo zapewnień Ministerstwa, 

że prace nad projektami ciągle się toczą, nie wydano oficjalnego stanowiska, które 

dotyczyłoby przewidywanego wejścia w życie nowych przepisów. 

Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

Urzędy skarbowe i ZUS będą mogły udostępniać sobie informacje 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 07-10-2016 

Aleksandra Tarka informuje o przegłosowaniu przez Sejm nowelizacji ustawy o administracji 

podatkowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które miało miejsce w 

ubiegłym tygodniu. Jeśli ustawy wejdą w życie, co zdaje się nieuchronne, urzędy skarbowe i 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310069964-NSA-o-podatkowych-skutkach-motywowania-kadry-akcjami.html
http://www.rp.pl/Podatki/310079930-Wyrok-TK-ws-kwoty-wolnej-od-podatku-w-zawieszeniu.html
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ZUS będą mogły wymieniać między sobą posiadane informacje. Autorka przypomina, że 

obecnie organy te mogą dzielić się tylko zanonimizowanymi informacjami. Zmiana przepisów 

ma służyć projektowanemu ujednoliceniu PIT, składek ZUS i składek NFZ.  

 

Pokaż artykuł 
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