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CIT  
 

Unia wraca do wspólnej podstawy w CIT 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 26-10-2016 

Monika Pogroszewska omawia wtorkowe zapowiedzi Komisji Europejskiej dotyczące wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania przedsiębiorstw. W założeniach twórców, ma ona 

wyeliminować luki w prawie, dzięki którym międzynarodowe koncerny przenoszą zyski 

między kilkoma państwami członkowskimi aby zaoszczędzić na podatkach. Przepisy mają 

dotknąć te firmy, których globalne dochody przekraczają 750 mln euro rocznie. Komisja 

zapewnia jednak, że nowe regulacje nie zmienią stawek CIT, które ciągle będą ustalane przez 

państwa członkowskie. Kiedy przepisy wejdą w życie, przedsiębiorstwa nimi objęte będą 

korzystać z jednego zbioru przepisów w całej Unii. Administracja państwa członkowskiego 

będzie z nimi współpracować w celu opracowania deklaracji podatkowej, dotyczącej 

przychodów osiągniętych we wszystkich państwach członkowskich. W swoich zapowiedziach 

Komisja przedstawiła również plany wprowadzenia reformy rozstrzygania sporów w zakresie 

podwójnego opodatkowania.  

Pokaż artykuł 

Ceny transferowe: dane wewnętrzne podstawą w szacowaniu 

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Dymkowska, Marta Klepacz 24-10-2016 

Autorki przypominają, że przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na kwestię cen 

transferowych. W ciągu kilku ostatnich miesięcy wzmożono bowiem kontrole w tym zakresie. 

Wskazują, że podatnicy powinni pamiętać o zawarciu w dokumentacji cen transferowych 

opisu zastosowanej metodologii kalkulacji ceny (zgodnie z art. 9a ustawy o CIT). Nie jest 

natomiast obowiązkowe przedstawienie danych uzasadniających rynkowy charakter cen 

stosowanych w transakcjach wewnątrz grupy. Oznacza to, że ciężar udowodnienia 

nierynkowego charakteru transakcji w przypadku wszczętej w tym zakresie kontroli spoczywa 

na fiskusie. Magdalena Dymkowska i Marta Klepacz zwracają również uwagę na aktualne 

orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie metody szacowania dochodu podatnika 

przez organ. Organy kwestionowały transakcje zawarte między podmiotami powiązanymi na 

podstawie porównania cen zakupu towarów od podmiotów powiązanych i niepowiązanych. 

Oceniły, że przedstawiona przez podatnika dokumentacja nie zawiera właściwej argumentacji, 

która uzasadniałaby zastosowanie wyższej ceny przy zakupie towarów od podmiotów 

powiązanych, w związku z tym należy uznać, że podatnik stosował zawyżone ceny, aby 

wykazać wyższe koszty uzyskania przychodu i w ten sposób obniżyć swój dochód, 

podlegający opodatkowaniu. Taka metoda zastosowana przez organ nosi miano porównania 

wewnętrznego. W dokumentacji, podatnicy którzy wykazują wyższą cenę zakupu dla towarów 

zakupionych od podmiotów powiązanych powinni zawrzeć również argumenty wskazujące na 

to, że taki stan rzeczy jest uzasadniony ich interesem ekonomicznym.  Ponadto, autorki 

przytaczają aktualne orzecznictwo, zgodnie z którym organy w podobny sposób mogą 

analizować również ceny zakupionych usług.  

Magdalena Dymkowska i Marta Klepacz tłumaczą, że podatnicy spodziewający się kontroli w 

zakresie cen transferowych powinni zatem zastanowić się w pierwszej kolejności nad tym, czy 

da się porównać ceny świadczonych przez nich usług bądź sprzedawanych towarów 

podmiotom powiązanym z tymi, które sprzedawane są podmiotom niepowiązanym. Jeśli tak, 

powinni oni zebrać silne argumenty przemawiające za tym, że stosowane przez nich ceny 

transferowe nie są zawyżone. 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310269978-Unia-wraca-do-wspolnej-podstawy-w-CIT.html
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Pokaż artykuł 

VAT 
 

Na zwrot VAT nie można czekać wiecznie 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 25-10-2016 

Aleksandra Tarka omawia bardzo istotną uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

opublikowaną w zeszły poniedziałek (sygn. akt I FPS 3/16). Sprawa, na podstawie której 

zapadła uchwała, dotyczyła zwrotu części nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za 

kwiecień 2013 r. w terminie 25 dni dla pewnej spółki. Fiskus kilkakrotnie przedłużał termin na 

zwrot VAT wskazując, że musi skonsultować się z czeskimi i niemieckimi organami 

skarbowymi w sprawie zagranicznych kontrahentów spółki. Autorka tłumaczy, że spór 

dotyczył więc pytania o to, czy organy prowadząc jedynie czynności sprawdzające wobec 

spółki, mają prawo przedłużyć termin na zwrot VAT do czasu zakończenia kontroli krzyżowych 

u jej kontrahentów.  

Sąd rozpatrujący sprawę miał wątpliwości co do tego, czy można żądać dokumentów od 

kontrahentów podatnika w celu sprawdzenia ich prawdziwości i rzetelności, jeżeli przedłużony 

zostanie termin zwrotu VAT w związku z przeprowadzeniem czynności sprawdzających. NSA 

w siedmioosobowym składzie orzekł, że nie. Wskazał, że fakt, iż kontrole krzyżowe zostały 

zaliczone w przepisach do czynności sprawdzających wynika tylko z tego, że powinny być one 

bardziej efektywne, mogąc odbywać się w formie czynności sprawdzających. W tej sprawie 

kontrole krzyżowe powinny odbyć się w kolejnej fazie postępowania, skoro weryfikacja 

zasadności zwrotu VAT u samego podatnika nastąpiła w ramach czynności sprawdzających. 

Aby wykonać kontrole krzyżowe, wobec podatnika musiałoby zatem zostać wszczęte 

postępowanie podatkowe. 

Pokaż artykuł 

Będą kary za fałszowanie faktur, ale nie za błędy 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 27-10-2016 

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Sprawiedliwości wydało stanowisko dotyczące 

projektowanych zmian w Kodeksie Karnym w zakresie sankcji za wyłudzenia podatku VAT. 

Przedsiębiorcy obawiali się bowiem surowych kar za zwykłe pomyłki w wystawianiu faktur. 

Resort uspokaja, że uczciwym przedsiębiorcom nie grożą kary. Monika Pogroszewska 

wskazuje, że zgodnie z założeniami projektu istnieć będą dwie kategorie przestępstw. Po 

pierwsze, wystawienie fikcyjnych faktur VAT. Po drugie, podrabianie i przerabianie faktur VAT 

w celu użycia ich jako autentycznych. Za przestępstwa grozić będzie nawet do 25 lat 

pozbawienia wolności. Wiceminister Sprawiedliwości uspokaja jednak, że do 

odpowiedzialności nie zostaną pociągnięte osoby, które popełnią błąd przy wystawieniu 

faktury przez lekkomyślność a nawet niedbalstwo – innymi słowy, sprawca będzie musiał 

mieć pełną świadomość popełnienia przestępstwa, aby podlegać odpowiedzialności karnej. 

Ministerstwo podało także, że postępowania w sprawach tzw. pustych faktur prowadzić będzie 

policja i prokuratura, a nie organy skarbowe.  

Pokaż artykuł 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310249999-Cen-transferowych-dane-wewnetrzne-podstawa-w-szacowaniu.html
http://www.rp.pl/VAT/310259986-Na-zwrot-VAT-nie-mozna-czekac-wiecznie.html
http://www.rp.pl/VAT/310279860-Beda-kary-za-falszowanie-faktur-ale-nie-za-bledy.html
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PIT 
 

Bochenek: wprowadzenie jednolitego podatku - przesądzone 
Źródło: Rzeczpospolita, PAP, J.K. 25-10-2016 

Od dwóch tygodni wiadomości podatkowe są zdominowane przez spekulacje dotyczące 

planowanego przez rząd ujednolicenia PIT i składek na ZUS i NFZ. Nie opublikowano jeszcze 

nawet projektu ustawy, a zapowiadane zmiany są wysoce kontrowersyjne i mogą mieć 

bardzo poważne konsekwencje dla przedsiębiorców – o czym pisaliśmy w dwóch ostatnich 

numerach DMS TAX Press. W tym tygodniu Redakcja Rzeczpospolitej omawia wypowiedź 

rzecznika rządu Rafała Bochenka, która miała uciąć przynajmniej część spekulacji na ten 

temat. Bochenek wskazał, że celem zmian ma być przede wszystkim uproszczenie i 

odbiurokratyzowanie systemu podatkowego. Odniósł się także do sprzecznych wypowiedzi 

przedstawicieli rządu, dotyczących tego, czy jednolita danina zwiększy obciążenia 

najbogatszych przedsiębiorców (wypowiedzi Jarosława Gowina i Henryka Kowalczyka). Z jego 

wypowiedzi wynika, że rząd nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. Redakcja przypomina, że 

zgodnie z zapowiedziami Henryka Kowalczyka z Ministerstwa Finansów, projektu ustawy 

wprowadzających jednolitą daninę powinien być znany do połowy listopada. 

Pokaż artykuł 

Fiskus chce PIT od rodzinnych firm 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 26-10-2016o 

Przemysław Wojtasik omawia wyrok WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2831/15), 

zgodnie z którym wspólnik spółki jawnej, który wykorzystuje nieruchomość, będącą 

współwłasnością jego i członka jego rodziny dla potrzeb prowadzonej działalności 

gospodarczej, powinien wykazać przychód. Sprawa dotyczyła podatniczki, która prowadziła 

działalność w formie spółki jawnej wraz z mężem i dwójką swoich dorosłych dzieci. Byli oni 

również współwłaścicielami nieruchomości, którą chcieli wykorzystywać na potrzeby 

działalności gospodarczej. Podatniczka chciała wiedzieć, czy w związku z użyczeniem 

nieruchomości powstanie przychód podatkowy. Sama twierdziła, że nie, powołując się na art. 

14 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 21 ust. 1 pkt 25 ustawy o PIT. Fiskus jednak zaprzeczył. Stwierdził, 

że podatniczka nie uzyska przychodu jedynie w części, która dotyczy użyczenia 

nieruchomości w tej części, która jest jej własnością oraz własnością jej męża, ponieważ 

wchodzi ona do ich majątku wspólnego. Sąd przyznał rację organom. Ponieważ to spółka 

jawna uzyskała nieodpłatne świadczenie, nie można skorzystać ze zwolnienia przewidzianego 

w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT. Eksperci tłumaczą, że stanowisko sądu jest 

uzasadnione, ponieważ spółka jawna ma majątek odrębny.  

Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

Szydło: przygotowujemy skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE dot. 
podatku handlowego 
Źródło: Rzeczpospolita, PAP, J.K. 27-10-2016 

Jednym z najszerzej komentowanych wydarzeń tygodnia była zapowiedź premier Szydło 

odnośnie do planowanego złożenia skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie 

zawieszenia polskiego podatku handlowego. Redakcja Rzeczpospolitej wskazuje, że zgodnie z 

zapowiedziami szefowej rządu skarga oprze się na stosowaniu analogicznych rozwiązań w 

innych państwach członkowskich. Przypomina, że zawieszenie podatku ma obowiązywać do 1 

stycznia 2018 roku. Komisja Europejska podejrzewa, że przy wprowadzeniu podatku doszło 

http://www.rp.pl/Podatki/310259964-Bochenek-wprowadzenie-jednolitego-podatku---przesadzone.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310269974-Fiskus-chce-PIT-od-rodzinnych-firm.html
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do niedozwolonej pomocy publicznej. Nie jest również wykluczone, że Ministerstwo Finansów 

przygotuje ustawę projektującą nowe rozwiązania prawne w zakresie podatku od sprzedaży 

detalicznej.  

 

Pokaż artykuł 
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