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CIT  
 

Gowin: będzie podwojenie ulg dla firm inwestujących w badania i rozwój 

Źródło: Rzeczpospolita, PAP, jaga 20-01-2017 

Redakcja Rzeczpospolitej informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza 

przedstawić projekt „drugiej ustawy o innowacyjności”. Jarosław Gowin utrzymuje, że 

głównym zadaniem ustawy będzie podwojenie ulg podatkowych dla tych firm, które inwestują 

w badania i rozwój. Celem nowych rozwiązań ma być wzrost innowacyjności polskiej 

gospodarki. Minister przypomniał, że zgodnie z obecnym stanem prawnym ulga na badania i 

rozwój wynosi 50%. Zapowiada, że jego resort pragnie doprowadzić do tego, by od początku 

przyszłego roku ta ulga wynosiła nawet 100%. Jeśli plany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego zostaną zrealizowane, firmy będą mogły zatem odpisać od CIT i PIT każdą 

złotówkę zainwestowaną we współpracę z uczelniami, instytucjami naukowymi, badania i 

innowacje.  

Pokaż artykuł 

Impreza promocyjna w całości w kosztach 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 18-01-2017 

Przemysław Wojtasik omawia interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 

dotyczącą możliwości rozliczenia w kosztach firmowej imprezy, na którą zaproszono zarówno 

pracowników firmy jak i osoby z zewnątrz (nr interpretacja nr 2461-IBPB-1-

1.4510.348.2016.1.NL). Autor wskazuje, że jest to pozytywna zmiana dla podatników, 

ponieważ wcześniej ze stanowiska fiskusa wynikało, że wydatki na taką imprezę można ująć 

w kosztach jedynie w zakresie, w jakim przypadają na pracowników firmy i ich rodziny. 

Wydatki na gości z zewnątrz zgodnie ze starym stanowiskiem organów, były wydatkami 

reprezentacyjnymi.  

Sprawa, której dotyczyła interpretacja, dotyczyła pytania spółki, która zamierzała 

zorganizować uroczyste otwarcie nowego zakładu produkcyjnego i zaprosiła na nie swoich 

pracowników oraz inne osoby z zewnątrz, np. władze lokalne. Zamierzała rozliczyć w kosztach 

wydatki poniesione w związku z imprezą, np. na catering czy drobne upominki ze swoim logo, 

argumentując, że promuje w ten sposób swoją działalność i siebie samą, jako dobrego 

kontrahenta i partnera biznesowego. Organ potwierdził, że wskazane działania mają na celu 

reklamę i promocję spółki. Dodał jednak, że gdyby głównym celem imprezy było budowanie 

relacji z partnerami handlowymi, wydatki mogłyby zostać zaklasyfikowane jako wydatki na 

reprezentację i przez to zostać wyłączone z kosztów.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Jednolity Plik Kontrolny: ciąg dalszy karuzeli niepewności 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Smaga 16-01-2017 

Resort finansów zmienił stanowisko odnośnie do ustalania statusu przedsiębiorcy dla potrzeb 

JPK. Jest to spory problem, ponieważ od wielkości przedsiębiorstwa uzależniono termin 

obowiązkowego udostępniania danych w formie JPK, o czym pisaliśmy wielokrotnie w 

poprzednich wydaniach DMS TAX Press. Autorka przypomina, że jeszcze miesiąc temu 

Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych potwierdzało, że mikroprzedsiebiorcą jest 

podmiot spełniający 1 stycznia 2017 roku warunki z ustawy o swobodzie działalności 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301209953-Gowin-bedzie-podwojenie-ulg-dla-firm-inwestujacych-w-badania-i-rozwoj.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301189987-Impreza-promocyjna-w-calosci-w-kosztach.html
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gospodarczej w 2015 albo 2016 roku. Ministerstwo stwierdziło jednak w swojej opinii, że 

przedsiębiorca nie ma statusu mikroprzedsiębiorcy, jeśli w co najmniej jednym z dwóch 

ostatnich lat obrotowych nie spełniał warunków z art. 104 ustawy. Problem mają więc ci 

mikroprzedsiębiorcy, którzy w jednym z tych dwóch lat przekroczyli ustawowe progi. Jeśli 

będą chcieli dostosować się do opinii resortu, muszą przystosować w ciągu miesiąca (do 27 

lutego) swoje systemy księgowe do generowania JPK_VAT.  

Pokaż artykuł 

Morawiecki: MF nie wycofuje się z projektu centralnego rejestru faktur 
Źródło: Rzeczpospolita, mat, PAP 21-01-2017 

Redakcja Rzeczpospolitej omawia wypowiedź Ministra Morawieckiego walki z wyłudzeniami 

VAT. W ubiegłym tygodniu szef resortu powiedział, że Ministerstwo Finansów nie planuje 

wycofania się z planowanego utworzenia centralnego rejestru faktur. Co więcej, resort 

planuje również analizę wprowadzenia w podatku VAT tzw. mechanizmu podzielonej 

płatności. Walka z wyłudzeniami VAT to najważniejszy z priorytetów Ministerstwa. Morawiecki 

dodał, że jego resort musi uszczelnić system podatkowy w takiej wysokości, by wszystkie 

wydatki społeczne i socjalne, które poczynił rząd, można było sfinansować bez pogorszenia 

sytuacji budżetowej. Dziennikarze zapytali Ministra także o możliwe wprowadzenie tzw. 

mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Polega on na tym, że płacony VAT trafia 

na specjalnie dedykowane konto, zamiast, jak obecnie, na rachunek sprzedawcy. Morawiecki 

zapowiedział, że Ministerstwo analizuje obecnie możliwość zastosowania takiego rozwiązania, 

odbywając równocześnie rozmowy z Komisją Europejską.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Odwołanie z funkcji prezesa a PIT 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 20-01-2017 

Autorka porusza temat wyroku NSA w sprawie prezesa spółki, który wszczął spór ze 

skarbówką w sprawie opodatkowania kwot wypłaconych za odwołanie go z funkcji (sygn. akt 

II FSK 3712/14). Podatnik zasiadał kiedyś w zarządzie pewnej spółki. Odwołano go, a on 

pozwał spółkę i sąd cywilny zasądził byłemu prezesowi 300 tys. zł za odwołanie go z funkcji. 

Od tej kwoty potrącono w formie zaliczki 50 tys. zł PIT. Podatnik był zdania, że świadczenie 

nie powinno być opodatkowane, mimo że zdaniem fiskusa kwota była nierozerwalnie 

związana z jego wynagrodzeniem za pracę i należało ją uznać za przychód ze stosunku pracy. 

Organ odwoławczy także nie przyznał podatnikowi racji, wskazując jednak, że wypłacona 

przez spółkę kwota 300 tys. zł była przychodem z działalności wykonywanej osobiście. 

Podatnik w skardze do WSA podnosił, że wspomniana kwota nie jest przychodem z 

działalności wykonywanej osobiście, a odszkodowaniem i powinna być objęta zwolnieniem. 

Sąd uznał jednak, że jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście i nie można jej 

uznać za odszkodowanie. NSA potwierdził stanowisko WSA i oddalił skargę kasacyjną.  

Pokaż artykuł 

 

 

 

http://www.rp.pl/VAT/301169923-Jednolity-Plik-Kontrolny-ciag-dalszy-karuzeli-niepewnosci.html
http://www.rp.pl/VAT/301219962-Morawiecki-MF-nie-wycofuje-sie-projektu-centralnego-rejestru-faktur.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301209973-Odwolanie-z-funkcji-prezesa-a-PIT.html
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PIT: limit w stosowaniu 50-proc. kosztów dla twórców na razie nie zostanie 

zniesiony 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 17-01-2017 

W ubiegłym tygodniu pojawiły się nowe wieści w sprawie 50-proc. kosztów dla twórców. 

Ministerstwo Finansów zapowiada, że nie planuje na razie zniesienia tego limitu. W resorcie 

nie są prowadzone żadne prace ani analizy z tym związane. Ministerstwo Kultury podało 

jednak, że zamierza kontynuować prace nad tym problemem w drugiej połowie 2017 roku. 

Wielu artystów liczy na to, że limit 50-proc. kosztów dla twórców zostanie niebawem 

zniesiony. Resort kultury przygotował w związku z tymi oczekiwaniami projekt nowelizacji 

ustawy o PIT, który zakłada zniesienie ograniczeń w tych preferencjach. Ministerstwo 

Finansów ma jednak sporo zastrzeżeń do tego projektu. Monika Pogroszewska podaje, że 

propozycja ustawy przygotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

zakłada, że zostałby zniesiony 50% limit kosztów, ale nie dla wszystkich twórców. Preferencja 

bez ograniczeń przysługiwałaby m.in. podatnikom uzyskującym przychody z działalności 

twórczej w dziedzinie muzyki, literatury czy architektury. Nic nie zmieniłoby się jednak dla 

wynalazców lub twórców układów scalonych. Autorka przypomina również, że obecnie 50-

proc. koszty przysługują do przychodów w wysokości 85 528 zł, a zatem maksymalny odpis 

wynosi połowę tej kwoty.  

Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – dla jakich czynności może 
mieć zastosowanie 
Źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Napierała, Rafał Fundali 16-01-2017 

Autorzy poruszają temat stosowania przez Ministra Finansów klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania. Okazuje się, że klauzula, mimo wcześniejszych zapowiedzi, bywa stosowana 

nawet w zupełnie prozaicznych transakcjach. Co do zasady klauzula ma być stosowana, jeżeli 

korzyść podatkowa w okresie rozliczeniowym wyniosła co najmniej 100 000 zł, m.in. w 

przypadkach użycia planowania podatkowego z wykorzystaniem instrumentów hybrydowych 

czy wykorzystywania trustów, służących do obejścia prawa podatkowego. Takie transakcje 

dotyczą w większości dość skomplikowanych i „sztucznych” struktur. Autorzy wskazują 

jednak, że w praktyce klauzula bywa niestety stosowana w znacznie bardziej prozaicznych 

sprawach.  Na przykład, Minister Finansów odmówił wydania interpretacji w sprawie 

dotyczącej wprowadzenia systemu motywacyjnego dla najważniejszych pracowników pewnej 

spółki, wskazując że ponieważ w ramach proponowanego rozwiązania otrzymywaliby premie 

opodatkowane 19% PIT (zamiast premii opodatkowanych według skali progresywnej), 

działanie może mieć na celu unikniecie opodatkowania. Minister dopatrzył się również pola 

nadużyć i co za tym idzie, do zastosowania klauzuli, w darowiznach między członkami 

rodziny.  

 

Pokaż artykuł 
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http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301179985-PIT-limit-w-stosowaniu-50-proc-kosztow-dla-tworcow-na-razie-nie-zostanie-zniesiony.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/301169994-Klauzula-przeciwko-unikaniu-opodatkowania---dla-jakich-czynnosci-moze-miec-zastosowanie.html
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