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CIT  
 

Przejęcie dochodowej firmy daje korzyści spółce ze stratą 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 12-11-2016 

Mateusz Maj omawia interpretację wydaną przez Izbę Skarbową w Katowicach (nr 2461-

IBPB-1-3.4510. 969.2016.1.MST). Sprawa dotyczyła sp. z o.o. działającej w grupie 

kapitałowej, która miała zostać połączona z inną S.A. z grupy. Ponieważ sp. z o.o. była 

bardziej rozpoznawalna, zdecydowano, że zostanie ona podmiotem przejmującym i przejmie 

wspomnianą S.A. razem z całym jej majątkiem. Ponadto, w poprzednim roku sp. z o.o. 

wykazała stratę i chciała skorzystać z możliwości jakie daje ustawa o CIT w zakresie 

obniżenia podstawy opodatkowania o wysokość straty w ciągu pięciu kolejnych lat. Jednak 

S.A. przejmowana przez sp. z o.o. wykazała dochód. Sp. z o.o. zawnioskowała więc o 

interpretację, pytając czy będzie mogła rozliczyć w ciągu kolejnych pięciu lat stratę wykazaną 

w 2015 roku. Wskazała, że co do zasady ustawa o CIT wyklucza uwzględnienie przy 

określeniu podstawy opodatkowania strat przedsiębiorstw łączonych i przejmowanych oraz że 

ustalając wysokość straty nie należy uwzględniać straty przedsiębiorstw łączonych i 

przejmowanych, jednak nie ma powodu by wykluczyć przez spółkę przejmującą możliwość 

rozliczenia własnej straty. A zatem skoro przejmowana jest spółka dochodowa, spółka 

przejmująca powinna móc rozliczyć własną stratę. Gdyby było odwrotnie – spółka dochodowa 

przejmowałaby spółkę ze stratą - strata nie mogłaby zostać rozliczana. Fiskus potwierdził 

stanowisko spółki.   

Pokaż artykuł 

Swap zabezpieczy stopy procentowe i kurs 

Źródło: Rzeczpospolita, Andrzej Niewiarowski 14-12-2016 

Autor omawia podatkowe aspekty korzystania ze swapu walutowo-procentowego (CIRS – 

currency interest rate swap). Tłumaczy, że CIRSu używa się aby zabezpieczyć jednocześnie  

ryzyko stóp procentowych i ryzyko walutowe przy korzystaniu z finansowania lub tworzeniu 

inwestycji. W ujęciu prawnym, CIRS to umowa między dwoma stronami, w której 

zobowiązują się one do wymiany serii płatności odsetkowych, które naliczane są od 

uzgodnionej kwoty wyrażonej w dwóch różnych walutach w określonym odcinku czasu. 

Wyjaśnia, że ponieważ transakcja swap może być równie dobrze dokonana przy użyciu 

odpowiednio dobranych kontraktów forward, podatkowe konsekwencje transakcji typu swap 

są takie same jak w przypadku kontraktu NDF. Kontrakt NDF polega na tym, że strony 

rozliczają się w ten sposób, że strona otrzymuje odsetki stałe, płacąc bankowi w zamian 

odsetki wynikające ze zmiennego oprocentowania. 

A zatem przy korzystaniu z CIRS, należy potrącić koszty uzyskania przychodu w dacie 

świadczenia przez podatnika na rzecz banku. Jeśli mamy do czynienia z bankiem 

zagranicznym (dla którego przychodem są odsetki zmienne) powinien być również pobrany 

podatek u źródła w wysokości 20% albo w stawce zredukowanej przez odpowiednią umowę o 

unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli taka zredukowana stawka istnieje, spółka będzie 

musiała uzyskać certyfikat rezydencji banku. Będzie również obowiązana do złożenia CIT-10Z 

i IFT-2R.  

Pokaż artykuł 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312129976-Przejecie-dochodowej-firmy-daje-korzysci-spolce-ze-strata.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312149993-Swap-zabezpieczy-stopy-procentowe-i-kurs.html
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VAT 
 

Powrót do sankcji w podatku VAT 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej 13-12-2016 

W artykule omówiono jedną ze zmian wprowadzonych przez tzw. dużą nowelizację ustawy o 

VAT, która wchodzi w życie z początkiem stycznia. Chodzi o powrót do sankcji w podatku VAT 

nakładanej na tych podatników, którzy nierzetelnie rozliczą podatek VAT. Ustawa przewiduje 

ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty zaniżenia 

zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku 

naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego w określonych sytuacjach. 

Sankcja będzie mogła być również zmniejszona do 20% wspomnianej kwoty jeśli podatnik po 

zakończeniu kontroli podatkowej albo podczas samego postępowania kontrolnego złoży 

korektę deklaracji, która uwzględniać będzie stwierdzone nieprawidłowości i wpłaci kwotę 

zobowiązania podatkowego. Ponadto, sankcja w ogóle nie zostanie wymierzana, o ile 

podatnik przed dniem wszczęcia kontroli sam skoryguje błąd i wpłaci różnicę, która wyrówna 

zaniżony podatek albo zawyżoną kwotę zwrotu albo gdy zaniżenie zobowiązania podatkowego 

lub zawyżenie kwoty zwrotu będzie wynikać z oczywistego błędu rachunkowego.  

Pokaż artykuł 

Wyłudzanie VAT: zanim fiskus odda podatek, sprawdzi kontrahentów 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 15-12-2016 

Monika Pogroszewska omawia poszerzone uprawnienia jakie od początku nadchodzącego 

roku zyskają urzędy skarbowe w zakresie kontroli kontrahentów podatnika, który ubiegać się 

będzie o zwrot podatku VAT. Zgodnie z deklaracjami wiceministra finansów, zmiany 

wymierzone są w tzw. karuzele podatkowe. 

Od 1 stycznia 2017 roku organy sprawdzając rozliczenie firmy ubiegającej się o zwrot 

podatku VAT będą mogły zweryfikować także wszystkich dostawców towaru. Autorka 

tłumaczy, że jeśli w łańcuchu dostaw uczestniczyć będzie kilka podmiotów i ostatni z nich 

wystąpi o zwrot nadpłaconego podatku, urząd skarbowy będzie mógł wstrzymać wypłatę 

zwrotu do momentu, w którym sprawdzi każdy z podmiotów uczestniczących w łańcuchu 

dostaw. Co więcej, jeśli stwierdzi nieprawidłowości np. u pierwszego z podmiotów, będzie 

mógł wstrzymać wypłatę dla ostatniego podmiotu. Cytowani eksperci wskazują, że przepisy 

mogą nawet kilkukrotnie wydłużyć czas oczekiwania na zwrot VAT, co przełoży się na 

płynność finansową polskich przedsiębiorców. Wprawdzie również obecnie ograny mają 

możliwość sprawdzenia kontrahentów podatnika w ramach tzw. czynności sprawdzających, 

jednak nowe przepisy prawdopodobnie spowodują, że fiskus będzie znacznie częściej 

korzystać z tej możliwości. Monika Pogroszewska zwraca też uwagę na szacunki Ministerstwa 

Finansów, z których wynika, że w 2016 roku wstrzymano zwrot VAT w kwocie kilkukrotnie 

wyższej niż jeszcze rok temu, mimo że przepisy wchodzą w życie dopiero od stycznia. 

Eksperci obawiają się także, że nowe regulacje mogą doprowadzić do naruszenia tajemnicy 

handlowej.  

Pokaż artykuł 

 

 

 

http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/wazne_informacje,491.html
http://www.rp.pl/VAT/312159876-Wyludzanie-VAT-zanim-fiskus-odda-podatek-sprawdzi-kontrahentow.html
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PIT 
 

Darowizny w firmie – fiskus zmienia interpretacje 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 15-12-2016 

W artykule zwrócono uwagę na zmianę interpretacji w zakresie opodatkowania przenoszenia 

majątku między przedsiębiorcami. Minister Finansów uznał niedawno, że wspólnik 

przekazujący spółce własny majątek uzyska przychód (interpretacja nr 

DD9.8220.2.217.2016.JQP.SKT i DD9.8220.2.235.2016.JQP.SKT).  

Dlaczego? Cytowany przez Przemysława Wojtasika ekspert tłumaczy, że przedsiębiorcy 

dokonywali optymalizacji rozliczając najpierw majątek w kosztach własnej działalności. 

Następnie dokonywali darowizny na rzec spółki jawnej lub komandytowej, w której byli 

wspólnikami posiadającymi znaczną większość udziałów. Nie wykazywali w ten sposób 

przychodu. Pozostali wspólnicy spółki musieli wprawdzie wykazać przychód, ale przy bardzo 

małych udziałach były to symboliczne kwoty. Później, majątek przekazany wcześniej w 

darowiźnie, rozliczano na nowo w całości w kosztach spółki. Szczególnie często przenoszono 

w ten sposób do spółek znaki towarowe.  

Autor przypomina, że jeszcze na początku 2016 roku organy akceptowały takie działania 

przedsiębiorców. Niedawno Minister Finansów zmienił jednak te interpretacje. Stwierdził, że 

wartość świadczenia otrzymanego przez spółkę stanowi jej przychód, a zatem przychód w 

odpowiednich proporcjach uzyskają także wspólnicy spółki komandytowej i jawnej – w tym 

wspólnik, który dokonał darowizny.  Cytowany ekspert zwraca jednak uwagę, że prawo 

przewiduje zwolnienie podatkowe dla świadczeń otrzymywanych od rodziny, a zatem nowe 

stanowisko Ministra nie będzie mieć zastosowania do darowizn w firmach rodzinnych.  

Pokaż artykuł 

Wynagrodzenie dla spadkobierców kontrahenta można zaliczyć do kosztów 

podatkowych 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 15-12-2016 

Przemysław Wojtasik omawia interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 

(nr 1061-IPTPB1.4511.753.2016.1.KU), dotyczącą wniosku o interpretację przedsiębiorcy 

prowadzącego firmę handlowo-usługową. Przedsiębiorca zlecił prace w zakresie instalacji 

elektrycznych podwykonawcy, który zmarł na placu budowy. Usług nie zafakturowano, a 

przedsiębiorca nie zdążył zapłacić podwykonawcy 40 tys. zł. Chciał uregulować należność do 

rąk spadkobierców, jednak nie prowadzili oni działalności gospodarczej i nie mogli wystawić 

faktury. Przedsiębiorca zapytał fiskusa, czy może zatem zaliczyć wypłacone kwoty do kosztów 

uzyskania przychodu. Argumentował, że tak, bo jest to zapłata za usługi, które świadczył 

zmarły kontrahent i równocześnie wierzytelność, która przeszła na spadkobierców. 

Niezapłacenie skutkowałoby koniecznością opłacenia w przyszłości kosztów egzekucji i 

procesu, który wytoczyliby spadkobiercy, powiększając wydatki przedsiębiorcy. Domagał się 

również potwierdzenia, że dokument ugody pozasądowej można uznać za dowód księgowy 

będący podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Fiskus zgodził się z 

jego stanowiskiem.  

Pokaż artykuł 

 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312159877-Darowizny-w-firmie---fiskus-zmienia-interpretacje.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312159998-Wynagrodzenie-dla-spadkobiercow-kontrahenta-mozna-zaliczyc-do-kosztow-podatkowych.html
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Postępowanie 

 

Unikanie podatków – niewielu pyta o opinie zabezpieczające 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik  15-12-2016 

Według wypowiedzi Ministerstwa Finansów udzielonej Rzeczpospolitej, od połowy lipca b.r. 

jedynie cztery firmy wystąpiły z wnioskiem o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej. Autor 

przypomina, że z takim wnioskiem wystąpić może każdy przedsiębiorca, który chce mieć 

pewność, że organy nie zastosują do jego rozliczenia klauzuli obejścia prawa. Kosztować go 

to będzie jednak 20 tys. zł i będzie zmuszony czekać na opinię pół roku. Cytowany ekspert 

twierdzi, że nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ firmy, które wdrożyły już rozwiązania 

optymalizacyjne, nie chcą zwiększać prawdopodobieństwa kontroli, informując fiskusa we 

wniosku o przedsięwziętych krokach. Dotychczas nie wydano jeszcze żadnej opinii. 

Ministerstwo obiecuje jednak, że opublikuje, oczywiście zanonimizowane, cztery opinie bądź 

odmowy ich wydania, o które do tej zawnioskowano. Przemysław Wojtasik przypomina także 

o tym, że podatnicy ciągle mogą wnioskować o wydanie interpretacji indywidualnych (których 

koszt wynosi 40 zł, a czas oczekiwania to trzy miesiące). Jak pisaliśmy jednak w poprzednich 

numerach DMS TAX Press, organy zaczęły odmawiać w niektórych przypadkach ich wydania, 

twierdząc, że opisane we wniosku o interpretację działania służą uniknięciu opodatkowania i 

podatnik powinien wystąpić o wydanie opinii zabezpieczającej – a nie, interpretacji.  

 

Pokaż artykuł 

 

DMS TAX Sp. z o.o. 
Spółka Doradztwa Podatkowego 
 

ul. Kutnowska 1-3 
53-135 Wrocław 
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł i jest w pełni  
opłacony. KRS 0000231073; REGON 020041354; NIP 894-28-25-006. Zarząd: Jacek Dobrucki; Dawid 

Michalak; Henryk Suchecki. 

http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/312159889-Unikanie-podatkow---niewielu-pyta-o-opinie-zabezpieczajace.html

