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CIT  
 

Gadżety z nazwą firmy to nie reprezentacja w CIT 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 09-11-2016 

Aleksandra Tarka omawia precedensowy wyrok NSA, w którym sąd rozstrzygnął, czy spółka 

może uznać za koszty uzyskania przychodu drobne prezenty dla swoich kontrahentów (sygn. 

akt II FSK 2293/16). Spór dotyczył interpretacji indywidualnej. Podatnik zapytał fiskusa czy 

drobne prezenty, jakie zarząd lub pracownicy spółki wręczają na spotkaniach służbowych 

swoim kontrahentom, stanowią wydatki o charakterze reprezentacyjnym, czy reklamowym. 

Gdyby były to wydatki o charakterze reklamowym, spółka mogłaby je wrzucić w koszty. Co 

istotne, tylko część ze wskazanych prezentów była opatrzona logo spółki. Fiskus uznał 

jednak, że nie można zaliczyć tych wydatków do kosztów, ponieważ byłyby to wydatki o 

charakterze reklamowym tylko wówczas, gdyby upominki rozdawane były masowo. W 

opisanym stanie faktycznym, uznać należy je zatem za wydatki o charakterze 

reprezentacyjnym. Sprawa trafiła do WSA. Sąd stwierdził, że fiskus nie miał racji, ponieważ 

poprzez rozdawanie prezentów opatrzonych logo firmy, spółka promuje swoją markę, stając 

się rozpoznawalna na rynku. A zatem, jeśli na prezencie nie ma jej logo, taka sytuacja nie 

zachodzi i wydatków na podarunki nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. NSA 

potwierdził stanowisko WSA. Sąd zauważył, że działania reklamowe mogą dotyczyć również 

producenta, nie tylko produktu. 

Wydatki na drobne prezenty dla kontrahentów mogą zatem stanowić koszty uzyskania 

przychodu, o ile prezenty są opatrzone logo spółki. 

Pokaż artykuł 

CIT: Przedsiębiorcy odliczą do 50 proc. kosztów na działalność B+R 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 09-11-2016 

Autorka omawia zmiany, jakie wejdą w życie z początkiem nowego roku w zakresie 

możliwości odliczenia kosztów na działalność badawczo-rozwojową. Przypomina, że w 2017 

roku przedsiębiorcy będą mogli odliczyć do 50% kosztów poniesionych na tę działalność, a 

okres przewidziany na rozliczenie tej ulgi wyniesie aż sześć lat (obecnie są to tylko trzy lata). 

Cytowany ekspert przypomina, że fundusze unijne, które firmy pozyskują na swoją 

działalność, mogą zostać połączone z ulgą na działalność badawczo-rozwojową. Tzw. ulga 

B+R obowiązuje już od początku 2016 roku, jednak niewielu przedsiębiorców zdecydowało się 

z niej skorzystać. Autorka przypomina także na czym polegać będą nowe, korzystniejsze 

przepisy. Po pierwsze, firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową odliczą od 2017 

roku 50% kosztów na wynagrodzenia pracownicze (obecnie odliczyć mogą jedynie 30%). 

Podwyższony zostanie również limit pozostałych kosztów związanych z działalnością 

badawczo-rozwojową: mikro, mali i średni przedsiębiorcy odliczą 50% (dzisiaj 20%), a reszta 

przedsiębiorców 30% (dzisiaj 10%). 

Pokaż artykuł 

 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/311099930-Gadzety-z-nazwa-firmy-to-nie-reprezentacja-w-CIT.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/311099968-CIT-Przedsiebiorcy-odlicza-do-50-proc-kosztow-na-dzialalnosc-BR.html
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VAT 
 

Zmienią się zasady zwrotu VAT w terminie 25 dni 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej 07-11-2016 

Redakcja Gazety Podatkowej omawia jedną ze zmian, jaka wejdzie w życie 1 stycznia 2017 

roku wraz z tzw. dużą nowelizacją VAT. Dotyczy ona zasad zwrotu różnicy VAT w terminie 25 

dni. Nowe przepisy wymierzone są przeciw osobom organizującym karuzele podatkowe. Po 1 

stycznia zwrot VAT w przyspieszonym, 25-dniowym terminie będzie dokonywany tylko po 

spełnieniu trzech wskazanych w ustawie przesłanek, które sprowadzać się będą do tego, że 

aby uzyskać zwrot VAT w terminie 25 dni, podatnik będzie musiał zapłacić za nabyte towary i 

usługi za pośrednictwem polskiego rachunku bankowego albo w SKOK, jeśli ureguluje 

płatności w inny sposób, ich kwota nie będzie mogła przekroczyć 15 tys. zł, oraz przez rok 

poprzedzający okres za który występuje o zwrot VAT będzie musiał być zarejestrowany jako 

podatnik VAT i składać deklaracje podatkowe. Projekt wprowadza także rozwiązania mające 

ułatwić udokumentowanie przez podatnika zapłaconych należności wynikających z faktur oraz 

sprawdzenie tej dokumentacji przez organy skarbowe. 

Pokaż artykuł 

VAT: Przekazanie prezentów promujących kontrahenta z podatkiem 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 10-11-2016 

Aleksandra Tarka omawia wyrok WSA w Warszawie, dotyczący opodatkowania podatkiem 

VAT wydawania towarów na rzecz uczestników akcji promocyjnych (sygn. akt III SA/Wa 

2084/15). Spór dotyczył interpretacji wydanej w sprawie firmy farmaceutycznej, która 

zamierzała przekazywać towary – takie jak artykuły medyczne i materiały biurowe - na rzecz 

osób trzecich w celach marketingowych. Wartość detaliczna przekazanego towaru miałaby nie 

być wyższa niż 100 zł (z VAT). Wprawdzie przekazanie towarów byłoby nieodpłatne, jednak 

czynność przekazania towarów wynikałaby z zawartych umów i stanowiłaby element 

kalkulacji wynagrodzenia za usługi. Spółka chciała wiedzieć, czy wskazane nieodpłatne 

wydanie towarów przekazanych osobom trzecim w celu realizacji umów o świadczenie usług 

marketingowych jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT oraz czy w dacie 

przekazania towarów będzie obowiązana do naliczenia VAT należnego. Organy uznały, że 

wydanie towarów w ramach usługi organizowanych działań marketingowych może zostać 

uznane za dostawę towarów zgodnie z art. 7 ustawy o VAT, ponieważ spółka przenosi w ten 

sposób na rzecz osób trzecich prawo do rozporządzania wydanymi towarami jak właściciel. 

Argumentowały również,  że wydanie towarów uczestnikom akcji marketingowych w ramach 

opisanej usługi jest odpłatną dostawą towarów i podlega opodatkowaniu VAT według art. 5 

ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Sprawa trafiła przed WSA, który przyznał rację fiskusowi. 

Wskazał, że wynagrodzenie wypłacane spółce obejmuje po pierwsze wynagrodzenie za usługi 

świadczone na rzecz zleceniodawcy, a po drugie wynagrodzenie wypłacane przez 

zleceniodawcę za dostawę towarów przez spółkę na rzecz uczestników akcji marketingowych. 

Sąd uznał, że oba elementy są tak bardzo ze sobą związane, że ich wydzielanie byłoby 

sztuczne, a zatem należy stwierdzić, że tworzą one jedno niepodzielne świadczenie 

gospodarcze. Wydanie nagród powinno zostać uznane za dostawę towarów i opodatkowane 

VAT. 

Pokaż artykuł 

 

 

http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/wazne_informacje,478.html
http://www.rp.pl/VAT/311109987-VAT-Przekazanie-prezentow-promujacych-kontrahenta-z-podatkiem.html
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PIT 
 

Podatek od funduszy inwestycyjnych wykorzystywanych w optymalizacji 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 07-11-2016 

Przemysław Wojtasik omawia losy projektu nowelizacji ustawy o PIT i CIT, uchylającej 

zwolnienie podmiotowe dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Jakiś czas temu wniesiono 

do Sejmu wniosek o odrzucenie tego projektu. W ubiegłym tygodni Sejm zdecydował jednak, 

że projekt nie zostanie odrzucony i skierowano go do Komisji Finansów Publicznych. 

Ministerstwo Finansów zapowiadało wprawdzie, że fundusze inwestycyjne zamknięte, 

niewykorzystywane do optymalizacji przez podatników, nie zostaną opodatkowane w wyniku 

nowelizacji. Jednak z projektu wynika co innego – opodatkowane zostać mają wszystkie 

fundusze inwestycyjne zamknięte, nawet te, które jedynie inwestują na rynkach kapitałowych 

i nie są wykorzystywane do optymalizacji. W uzasadnieniu przeczytać można, że wynika to z 

faktu, że niektórzy inwestorzy wykorzystują te fundusze, aby odroczyć opodatkowanie 

działalności prowadzonej za pośrednictwem spółek osobowych. Zaproponowane zmiany budzą 

spore kontrowersje wśród ekspertów. Wiążą się one zwłaszcza z szybkością, z jaką ustawa 

miałaby wejść w życie – nastąpiłoby to bowiem już 1 stycznia, podczas gdy projekt 

opublikowano dopiero 31 października. Tak szybkie tempo wprowadzenia zmian jest bowiem 

sygnałem dla inwestorów, że Polska jest bardzo niestabilnym i nieprzewidywalnym krajem 

pod kątem legislacyjnym. Co więcej, efektem proponowanych zmian będzie faktyczne 

opodatkowanie dochodów zarówno na poziomie funduszu jak i inwestora, który zrealizuje 

zyski.  

Pokaż artykuł 

Roczne rozliczenie PIT: Ulga odsetkowa wyklucza mieszkaniową 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 10-11-2016 

Monika Pogroszewska omawia interpretację Izby Skarbowej w Katowicach związaną z 

sytuacją osób, które korzystają z ulgi odsetkowej. Sprawa dotyczyła podatnika, który 

wystąpił o interpretację, pytając czy może skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Wcześniej, w 

2006 roku podatnik wraz z żoną zaciągnął kredyt mieszkaniowy na trzydzieści lat i 300 tys. 

zł. Następnie podatnik przez pięć lat korzystał z ulgi odsetkowej w deklaracjach PIT. Kiedy 

rok temu nabył udział w nieruchomości warty 100 tys. zł i sprzedał go za tę kwotę, zamierzał 

uzyskane pieniądze przeznaczyć na nadpłatę kredytu hipotecznego (własne cele 

mieszkaniowe). Zapytał zatem czy może zastosować ulgę mieszkaniową i w ten sposób 

uniknąć podatku od sprzedaży części otrzymanej nieruchomości. Fiskus odmówił, powołując 

się na art. 21 ust. 30 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, ulga mieszkaniowa nie może 

zostać zastosowana do tej części wydatków na spłatę kredytu, którą podatnik sfinansował 

wydatki na cele mieszkaniowe, które to wydatki uwzględnił przy opodatkowaniu PIT. 

Cytowani eksperci krytykują takie stanowisko, wskazując na możliwość zaskarżenia 

interpretacji. 

Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

Klauzula pewności prawa w ordynacji podatkowej 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 09-11-2016 

Paweł Rochowicz omawia przyjęty w ostatnim tygodniu przez Sejm projekt nowelizacji 18 

ustaw, zawierający przepisy mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawa 

zawiera także nowe rozwiązania podatkowe. Między innymi, w przyjętym projekcie znajduje 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/311079983-Podatek-od-funduszy-inwestycyjnych-wykorzystywanych-w-optymalizacji.html
http://www.rp.pl/Podatki/311109884-Roczne-rozliczenie-PIT-Ulga-odsetkowa-wyklucza-mieszkaniowa.html
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się tzw. klauzula pewności prawa, w myśl której organy wydawać będą „objaśnienia 

podatkowe”. W objaśnieniach zawarta będzie wykładnia danych przepisów oraz przykładowe 

ich zastosowanie, co będzie jedną z różnic pomiędzy objaśnieniem a interpretacją 

indywidualną. Przedsiębiorca, który będzie postępował zgodnie z opisaną w objaśnieniu 

praktyką, nie będzie narażony na sankcje. Ponadto, przepisy projektowanej ustawy 

przewidują, że organy (w tym podatkowe) będą musiały przed przeprowadzeniem kontroli u 

przedsiębiorcy ustalić prawdopodobieństwo naruszenia przez niego prawa oraz dokonać 

analizy ryzyka. Co więcej, podniesiony do 250 tys. euro zostanie limit opodatkowania 

ryczałtem ewidencjonowanym (dziś jest to 150 tys. euro), natomiast podatkową księgę 

przychodów i rozchodów będą mogli prowadzić podatnicy osiągający nawet 2 mln euro. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z początkiem nowego roku. Niedługo ma trafić 

do Sejmu. 

 

Pokaż artykuł 
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http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/311099967-Klauzula-pewnosci-prawa-w-ordynacji-podatkowej.html

