
 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 40/2016 

W numerze: 

 
CIT  

 Wejście na giełdę daje korzyści, wydatki są więc uzasadnione i można je 

wrzucić w koszty podatkowe 
 Białoruskich długów nie wrzucimy w koszty 

VAT 
 Remont w firmie daje prawo do preferencji 

 Turnusy lecznicze zwolnione z VAT 
PIT  

 Rząd zwleka z ogłoszeniem szczegółów jednolitego podatku – jakie 

mogą być skutki 
 Ulga mieszkaniowa w PIT a termin przedawnienia zobowiązań 

podatkowych 
Postępowanie 

 Do kosztów podatkowych tylko zakupy opłacone z rachunku bankowego 

Tygodniowy przegląd prasy podatkowej 
10.10.2016 – 16.10.2016 



 

Nr 40 / 2016 2 

 
CIT  
 

Wejście na giełdę daje korzyści, wydatki są więc uzasadnione i można je 
wrzucić w koszty podatkowe 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 14-10-2016 

Przemysław Wojtasik omawia interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w 

Poznaniu (nr ILPB2/4510-1-17/16-2/AO). Spółka akcyjna wystąpiła o interpretację, 

wskazując że zamierza wejść na giełdę. Zapytała czy wydatki z tym związane, takie jak koszt 

przygotowania i przeprowadzenia publicznej oferty akcji, w tym koszty usług doradczych i 

opłat administracyjnych może zaliczyć do kosztów. Argumentowała, że jej wejście na giełdę 

będzie skutkować zwiększeniem jej rozpoznawalności i stworzy szansę na dotarcie do nowych 

klientów, co bezpośrednio przełoży się na wysokość jej dochodów. Fiskus potwierdził to 

stanowisko, wskazując, że spełnione zostaną przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a 

zatem wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów w CIT.  

Pokaż artykuł 

Białoruskich długów nie wrzucimy w koszty 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 13-10-2016 

Autorka zwraca uwagę na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr 

IBPBI/2/4510-702/16-3/JP). Dotyczyła ona sytuacji spółki, która nie była w stanie 

wyegzekwować długu od białoruskiej firmy. Ponieważ odzyskanie długu na drodze sądowej 

byłoby bardzo kosztowne, spółka nie zdecydowała się wejścia na drogę sądową. Firma 

windykacyjna, która w imieniu spółki próbowała ściągnąć dług oświadczyła natomiast, że jest 

to niemal niemożliwe. Spółka chciała zatem zrezygnować z windykacji wierzytelności i odpisać 

wierzytelność jako nieściągalną, zaliczając ją do podatkowych kosztów. Fiskus jednak 

odmówił, wskazując że takie działanie dopuszczalne jest jedynie w określonych sytuacjach, 

np. wtedy, gdy koszt ściągnięcia długu przewyższa sam dług. We wskazanym stanie 

faktycznym przesłanki te nie zostały spełnione. Spółki dokonujące transakcji z białoruskimi 

firmami powinny mieć więc na względzie zarówno ryzyko biznesowe, jak i podatkowe takich 

operacji.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Remont w firmie daje prawo do preferencji 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 11-10-2016 

W artykule poruszono temat interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w 

Katowicach (nr IBPP2/4512-448/16-2/BW). Podatnik prowadzący działalność polegającą na 

sprzedaży usług inżynieryjnych, realizacji projektów budowlanych i projektowania instalacji i 

sieci sanitarnych wynajmował na potrzeby tej działalności pokój, na co właściciel lokalu 

wyraził zgodę. Planował wyremontować pomieszczenie. Wydatki na materiały budowlane i 

robociznę miałyby zostać udokumentowane fakturami wystawionymi na firmę wnioskodawcy. 

Podatnik zapytał, czy może odliczyć VAT z tytułu nabycia wskazanych materiałów i robocizny. 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, dodając, że podatnik spełnia wszystkie 

warunki przewidziane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. 

Pokaż artykuł 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310149975-Wejscie-na-gielde-daje-korzysci-wydatki-sa-wiec-uzasadnione-i-mozna-je-wrzucic-w-koszty-podatkowe.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310139866-Bialoruskich-dlugow-nie-wrzucimy-w-koszty.html
http://www.rp.pl/VAT/310119962-Remont-w-firmie-daje-prawo-do-preferencji.html


 

Nr 40 / 2016 3 

Turnusy lecznicze zwolnione z VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 11-10-2016 

Mateusz Maj omawia interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPP3/4512-

407/16-2/JP) dotyczącą pytania spółki świadczącej usługi lecznicze, uzdrowiskowe i 

sanatoryjne dla pacjentów NFZ. Ponadto, w zakresie działalności spółki mieści się organizacja 

turnusów rehabilitacyjnych oraz świadczenie usług gastronomicznych i hotelowych, które są 

opodatkowane 8% VAT. Spółka chciała zastosować zwolnienie z VAT w stosunku do 

organizowanych przez siebie pobytów leczniczych. Dotychczas, spółka doliczała do pobytów 

8% VAT, doszła jednak do wniosku, że usługa powinna zostać zwolniona z podatku. 

Przywołała przepisy ustawy o VAT, zgodnie z którymi zwolnione z VAT jest nie tylko 

świadczenie usług opieki medycznej, lecz również świadczenie usług ściśle z nimi związanych, 

które są wykonywane przez podmioty lecznicze w ramach działalności leczniczej. 

Argumentowała, że w jej sytuacji spełnione są wszystkie przesłanki zwolnienia. Dyrektor Izby 

Skarbowej w Katowicach potwierdził, że spółka może zastosować zwolnienie, jeśli cała usługa 

pobytu leczniczego może być traktowana jako jedna i niepodzielna całość, której celem jest 

ochrona zdrowia pacjentów. Podkreślił jednak, że przepisy dotyczące zwolnienia należy 

interpretować szczególnie ściśle.  
 

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Podatek liniowy do likwidacji, wzrost ZUS dla dobrze zarabiających 

przedsiębiorców 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, PAP 11-10-2016 

Najgłośniejszym tematem ubiegłego tygodnia były wypowiedzi ministra Henryka Kowalczyka 

odnośnie do planowanych regulacji dotyczących ujednolicenia podatku PIT, składek na ZUS i 

NFZ. Projekt ustawy jeszcze nie jest znany, ale co jakiś czas rząd przedstawia coraz bardziej 

precyzyjne plany związane z ujednoliconą daniną. Henryk Kowalczyk przyznał, że 

zdecydowano już o likwidacji liniowej 19% stawki PIT. Zostanie wprowadzonych nawet pięć 

progów podatkowych i najniższy wynosić będzie 19,5%, natomiast najwyższy – aż 40%. 

Przedsiębiorcy nie będą zatem płacić składek ZUS w określonej kwocie, tylko wysokość 

składki zależeć będzie od osiąganych dochodów. Jeżeli przedsiębiorca przejściowo nie 

osiągnie dochodów, zapłaci składkę ZUS w wysokości 500 zł. Z wypowiedzi ministra wynika, 

że szczegóły projektu poznamy pod koniec listopada, kiedy zakończą się prace nad ustawą 

pozwalającą na wymianę informacji między urzędami skarbowymi a ZUS (pisaliśmy o tym w 

poprzednim wydaniu DMS TAX Press). Ujednolicona danina może zacząć obowiązywać już od 

początku 2018 roku.  

Pokaż artykuł 

Ulga mieszkaniowa w PIT a termin przedawnienia zobowiązań podatkowych 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 12-10-2016 

W artykule poruszono temat wydanego w ubiegły wtorek wyroku NSA (sygn. akt II FSK 

2303/14). Sprawa dotyczyła podatnika, który sprzedał swoje mieszkanie w 2007 roku. 

Ponieważ był jego właścicielem krócej niż pięć lat, nie obejmowało go zwolnienie z PIT. Co 

więcej, w 2007 roku obowiązywały również regulacje, zgodnie z którymi podatnik nie musiał 

rozliczyć PIT, jeżeli uzyskaną ze sprzedaży mieszkania kwotę przeznaczy na własne cele 

mieszkaniowe.  

Podatnik wydał uzyskaną ze sprzedaży mieszkania kwotę na zakup nieruchomości parkowo-

pałacowej, z której jedynie pewna część została przeznaczona na cele mieszkaniowe. Co 

więcej, w styczniu 2013 roku dostarczono podatnikowi pismo informujące o wszczęciu 

postępowania dotyczące niewykonania zobowiązania podatkowego. Kilka miesięcy później 

wydano decyzję określającą wysokość PIT. Podatnik odwołał się od decyzji. Izba nie 

http://www.rp.pl/VAT/310119969-Turnusy-lecznicze-zwolnione-z-VAT.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310119975-Podatek-liniowy-do-likwidacji-wzrost-ZUS-dla-dobrze-zarabiajacych-przedsiebiorcow.html


 

Nr 40 / 2016 4 

zakwestionowała tego, że zobowiązanie podatkowe powstałe w 2007 roku przedawniłoby się z 

końcem 2012 roku, jednak wskazała, że bieg terminu przedawnienia został zawieszony w 

związku z prowadzeniem postępowania i nie ma znaczenia kiedy poinformowano podatnika o 

prowadzeniu postępowania. WSA, do którego odwołał się podatnik stwierdził natomiast, że we 

wskazanej sprawie przedawnienie nastąpiłoby po upływie dwóch lat od sprzedaży mieszkania, 

w trakcie których podatnik mógłby wydać uzyskane ze sprzedaży pieniądze na własne cele 

mieszkaniowe. Uznał jednak, że gdyby nie istnienie tego dwuletniego okresu, rację miałby 

podatnik i bieg terminu przedawnienia zostałby zawieszony w momencie poinformowania 

podatnika o prowadzeniu postępowania przez organ. Sprawa trafiła do NSA, który uznał, że 

WSA mylił się w zakresie wydłużenia terminu przedawnienia o wskazane dwa lata, jednak 

miał rację co do tego, że bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony dopiero w 

momencie poinformowania podatnika o prowadzonym postępowaniu. 

Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

Do kosztów podatkowych tylko zakupy opłacone z rachunku bankowego 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 10-10-2016 

Eksperci zapowiadają wysyp nowych postępowań od 1 stycznia 2017 roku. Przemysław 

Wojtasik przypomina, że od 1 stycznia 2017 roku firmowe transakcje powyżej 15 tys. zł 

powinny być opłacane wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego. Inaczej nie będzie 

można ich zaliczyć do kosztów w CIT i PIT. Jest to jedna z regulacji, obok JPK,  przepisów 

utrudniających optymalizacje podatkowe, planowanego centralnego rejestru faktur i 

paragonów, mająca w zamyśle rządu uszczelnić system podatkowy.  

 

Cytowani przez autora eksperci mówią jednak o trudnościach, z jakimi będą musieli się 

zmierzyć przedsiębiorcy po wejściu w życie przepisów. W obrocie gospodarczym bowiem na 

porządku dziennym są rozliczenia dokonywane za pomocą barteru, kompensaty, potrąceń. 

Czy od 1 stycznia będzie można je zaliczyć do kosztów? Ministerstwo Finansów nie odpowiada 

na pytanie Rzeczpospolitej w tej kwestii. Autor wskazuje jednak, że Minister Finansów 

potwierdził tylko, że nie będzie problemu z zaliczeniem do kosztów transakcji powyżej 15 tys. 

zł dokonywanych za pomocą szybkich płatności internetowych (np. PayPal). Prawdopodobnie 

przedsiębiorcy będą więc masowo występować o interpretacje indywidualne do Dyrektorów 

Izb Skarbowych. 

 

Pokaż artykuł 
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http://www.rp.pl/Podatki/310129984-Ulga-mieszkaniowa-w-PIT-a--termin-przedawnienia-zobowiazan-podatkowych.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/310109996-Do-kosztow-podatkowych-tylko-zakupy-oplacone-z-rachunku-bankowego.html

