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CIT  
 

Firmowe zakupy w kosztach: limit na wydatki bez gotówki 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 27-11-2016 

Przemysław Wojtasik przypomina o nowelizacji CIT i PIT wchodzącej w życie 1 stycznia. 

Przewiduje ona, że transakcje przedsiębiorców na kwotę powyżej 15 tys. zł powinny być 

opłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego. W innym razie, przedsiębiorca nie zaliczy 

transakcji do kosztów.  

Autor tłumaczy, że przed 2017 rokiem limit transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców był 

ponad cztery razy wyższy i wynosił 15 tys. euro. Przedsiębiorcy, którzy go przekroczyli ciągle 

mogli jednak zaliczyć transakcje do kosztów. Nowe przepisy mają pomóc w walce z szarą 

strefą. Przemysław Wojtasik przypomina, że wokół nowelizacji narosło sporo kontrowersji, 

dotyczących zwłaszcza tego, czy będzie można rozliczyć w kosztach transakcje dokonywane 

np. przez potrącenie. Ministerstwo Finansów w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej przyznało, że 

takie operacje będą mogły być rozliczane w kosztach. Wytłumaczono, że przy barterze czy 

potrąceniu nie zachodzi płatność, mimo że dochodzi do uregulowania zobowiązania. Co 

więcej, na korzyść podatników przemawiają także wydane w tym zakresie interpretacje 

indywidualne. Autor tłumaczy również w jaki sposób liczyć limit transakcji. Wyjaśnia, że 

ponieważ 15 tys. zł jest jednorazową wartością transakcji, to najprawdopodobniej nowe 

przepisy dotyczą jednego zdarzenia gospodarczego. Jeśli zatem przedsiębiorca kupi podczas 

jednych zakupów kilka produktów, będzie to jedna transakcja, która powinna być opłacona za 

pośrednictwem rachunku płatniczego. Ministerstwo Finansów potwierdziło również, że 

transakcje dokonywane za pomocą szybkich płatności internetowych uważać będzie za 

dokonane za pomocą rachunku płatniczego.  

Pokaż artykuł 

CIT: niektórzy z obniżonym podatkiem, ale z większym ryzykiem 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 29-11-2016 

Autorka omawia jedną ze zmian, na którą zwracaliśmy uwagę w poprzednim wydaniu DMS 

TAX Press. Przypomina, że od 1 stycznia niektórzy podatnicy będą mogli stosować obniżoną 

15% stawkę CIT. Będą to tzw. mali przedsiębiorcy oraz te spółki, które dopiero zaczynają 

swoją działalność, w pierwszym roku działalności. A zatem 15% stawkę CIT zastosują te 

spółki kapitałowe, których przychód ze sprzedaży (wraz z należnym VAT) nie przekroczył w 

poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro oraz nowopowstałe spółki. 

Autorka przypomina jednak, oprócz przepisów wprowadzających obniżoną stawkę CIT, w 

życie wchodzą także regulacje mające na celu uszczelnienie budżetu. Od stycznia, między 

innymi, jeżeli połączenie spółek, ich podział lub wymiana udziałów nie zostaną 

przeprowadzone w uzasadnionym interesie ekonomicznym, organy będą mogły uznać, że 

operacje te miały na celu uniknięcie albo uchylenie się od opodatkowania. 

Pokaż artykuł 

VAT 
 

VAT: odwrócone obciążenie obejmie kolejne towary 
Źródło: Rzeczpospolita, Marcin Szymankiewicz 28-12-2016 

Marcin Szymankiewicz przypomina że 1 stycznia poszerzony i doprecyzowany został katalog 

towarów, do których zastosowanie ma mechanizm tzw. odwróconego obciążenia. Wskutek 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312279984-Firmowe-zakupy-w-kosztach-limit-na-wydatki-bez-gotowki.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312299976-CIT-niektorzy-z-obnizonym-podatkiem-ale-z-wiekszym-ryzykiem.html
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nowelizacji VAT, reverse charge w obrocie krajowym stosowany jest także do wyrobów z 

metali szlachetnych i procesorów. Autor podkreśla, że same zasady stosowania mechanizmu 

odwróconego obciążenia przy krajowych dostawach towarów nie uległy zmianie. Przypomina, 

że podatnikami są więc także osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości 

prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o 

VAT, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1c ustawy o VAT. Muszą przy tym zostać spełnione warunki 

wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.  

 

Autor tłumaczy, że transakcje dotyczące procesorów są objęte mechanizmem odwróconego 

obciążenia po przekroczeniu limitu kwotowego 20 000 zł netto. Podobne rozwiązanie 

obowiązywało przed 2017 rokiem w odniesieniu do niektórych transakcji dotyczących 

elektroniki. Należy także pamiętać o tym, że faktura dokumentująca sprzedaż towarów 

objętych mechanizmem odwróconego obciążenia jest wystawiana według szczególnych zasad. 

Niektóre kategorie srebra i złota wykreślone zostały również z katalogu tzw. towarów 

wrażliwych, ponieważ objęto je mechanizmem odwróconego obciążenia. 

Pokaż artykuł 

Przez zmiany w VAT małe firmy z branży budowlanej mogą stracić płynność 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 29-12-2016 

Aleksandra Tarka w rozmowie z Dawidem Milczarkiem porusza temat zmian w VAT, jakie 

czekają branżę budowlaną w 2017 roku. Według eksperta najistotniejsze dla tej branży będą 

regulacje związane z mechanizmem odwrotnego obciążenia. Tłumaczy, że świadczeniodawcy 

wykonujący określone roboty i usługi budowlane oraz okołobudowlane będą musieli 

wystawiać faktury bez VAT, podczas gdy to ich nabywcy będą musieli naliczyć podatek. 

Wskazuje jednak, że w praktyce nowe regulacje mogą spowodować wiele problemów, między 

innymi w zakresie rozumienia pojęcia podwykonawcy, którym ma być osoba świadcząca 

usługę. Konsekwencje niewłaściwych rozliczeń mogą się przy tym okazać bardzo dotkliwe. 

Ekspert tłumaczy także, który z kontrahentów poniesie większe ryzyko w razie wątpliwości co 

do objęcia transakcji mechanizmem odwrotnego obciążenia. Jeżeli wystawiona zostanie 

faktura z VAT, podwykonawca wiele nie zaryzykuje – może jedynie niepotrzebnie 

odprowadzić VAT. Jednak może okazać się, że usługobiorcy po pierwsze nie będzie 

przysługiwać prawo do odliczenia VAT, wykazanego na fakturze, a po drugie, jeśli nie rozliczy 

odwrotnego obciążenia, będzie musiał ponownie odprowadzić VAT bez możliwości jego 

odliczenia w tej samej deklaracji. Jeśli jednak faktura nosić będzie adnotację „odwrotne 

obciążenie”, większe ryzyko spoczywać będzie na sprzedawcy. Doradca przypomina również, 

że nabywcy usług budowlanych będą musieli zwrócić szczególną uwagę na moment powstania 

obowiązku podatkowego. Jeżeli błędnie rozpoznają ten moment, może to skutkować 

odroczeniem w czasie prawa do odliczenia VAT. Co więcej, przedsiębiorcy wystawiający 

faktury z odwróconym obciążeniem częściej niż dotychczas występować będą o zwrot VAT, a 

ponieważ nowelizacja VAT zaostrzyła przepisy dotyczące zwrotów VAT (o czym pisaliśmy w 

poprzednich numerach DMS TAX Press), zwłaszcza mali przedsiębiorcy mogą odczuć 

zmniejszenie płynności finansowej. 

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

50-proc. koszty autorskie, a ewidencja czasu twórcy 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 29-12-2016 

Aleksandra Tarka omawia wyrok WSA w Poznaniu z 29 listopada 2016 roku (sygn. I SA/Po 

657/16). Sprawa dotyczyła tego, czy można uzależnić zastosowanie 50-proc. kosztów 

http://www.rp.pl/VAT/312289995-VAT-odwrocone-obciazenie-obejmie-kolejne-towary.html
http://www.rp.pl/VAT/312299997-Przez-zmiany-w-VAT-male-firmy-z-branzy-budowlanej-moga-stracic-plynnosc.html
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autorskich od prowadzenia przez płatnika ewidencji czasu twórcy.  

Spółka, która zatrudniała twórców, chciała potrącać z ich wynagrodzenia zaliczkę na podatek 

uwzględniającą wynagrodzenie za pracę twórczą oraz wykonywanie innych czynności w 

ramach stosunku pracy. Do części wynagrodzenia przewidzianej za pracę twórczą spółka 

zamierzała zastosować 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Zamierzała umieścić w 

umowie z twórcami rozróżnienie na część wynagrodzenia wypłacaną im w zamian za 

tworzenie i przenoszenie praw do utworów, i kolejną, wypłacaną im tytułem wykonywania 

pozostałych czynności w ramach stosunku pracy. Pierwsza część wynagrodzenia byłaby 

objęta 50-proc. kosztami autorskimi. Wnioskodawczyni chciała także wiedzieć, czy powinna 

dodatkowo ewidencjonować czas, jaki przeznaczyli jej pracownicy na pracę twórczą. W 

interpretacji organ uznał, że z umowy powinno dokładnie wynikać jaka część wynagrodzenia 

jest wypłacana z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka dotyczy pozostałych 

czynności. Dyrektor Izby Skarbowej wskazał również, że płatnik musi zdecydować czy 

czynności wykonywane w ramach umowy o pracę są przedmiotem prawa autorskiego. Jeśli 

tak, musi ten fakt należycie udokumentować. Organ wskazał również, że pracodawca 

powinien prowadzić ewidencję prac będących przedmiotem prawa autorskiego. Spółka 

zaskarżyła tę interpretację. WSA w Poznaniu wskazał, że aby zastosować 50-proc. kosztów 

autorskich, należy podzielić wynagrodzenie na część związaną z wykonywaniem obowiązków 

pracowniczych i określającą honorarium za korzystanie z praw autorskich. WSA nie zgodził się 

z tym, że zastosowanie 50-proc. kosztów autorskich jest uzależnione od prowadzenia 

ewidencji czasu twórcy, ponieważ ustawa o PIT nie przewiduje takiego obowiązku. Zgodnie z 

wyrokiem sądu jako dowód na wykonanie utworu należy dopuścić wszystko, co może 

pozwolić na ustalenie stanu faktycznego, organ nie może jednak nakładać na płatnika 

obowiązku prowadzenia ewidencji prac twórczych.    

Pokaż artykuł 

Kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających wzrośnie do 6,6 tys. zł 
Źródło: Rzeczpospolita, PAP, J.K. 31-12-2016 

Autorzy tłumaczą jak wyglądają nowe przepisy, które obowiązują od 1 stycznia w zakresie 

tzw. kwoty wolnej od podatku przewidziane przez nowelizację ustawy o PIT, CIT i Ordynacji 

Podatkowej. 

Osoby, które w ciągu roku zarobią do 6,6 tys. zł nie zapłacą PIT. Dla tych, których roczne 

zarobki znajdą się w widełkach pomiędzy 6,6 zł tys. a 11 tys. zł kwota wolna od podatku 

będzie się sukcesywnie zmniejszać (im wyższa kwota rocznych zarobków, tym niższa kwota 

wolna od podatku). Jeśli podatnik zarobi pomiędzy 11 tys. zł a 85 tys. zł, kwota wolna od 

podatku pozostanie niezmieniona, tzn. wynosić będzie 3091 zł. Dla ostatniego progu rocznych 

dochodów (między 85 528 zł a 127 tys. zł) kwota wolna od podatku będzie się zmniejszać (od 

kwoty 3091 zł), by zupełnie zaniknąć po przekroczeniu kwoty 127 tys. zł rocznych dochodów.  

Nowe przepisy będą kosztować budżet Państwa ok. miliarda złotych rocznie. Autorzy 

przypominają, że zmiany są odpowiedzią na zeszłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 

który orzekł, że brak waloryzacji kwoty wolnej od podatku jest niekonstytucyjny, a stary 

przepis miał stracić moc z dniem 30 listopada 2016 roku. Prace Sejmu nad nowelizacją były 

bardzo szeroko komentowane, głównie dlatego, że posłowie PiS złożyli najpierw projekt 

ustawy, który zakładał utrzymanie w mocy starych przepisów, a później przyjęto 

obowiązujące od 1 stycznia przepisy w rekordowym tempie (prace nad ustawą zajęły 

zaledwie kilka dni). 

Pokaż artykuł 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312299995-50-proc-koszty-autorskie-a-ewidencja-czasu-pracy-tworcy.html
http://www.rp.pl/Podatki/312319986-Kwota-wolna-od-podatku-dla-najmniej-zarabiajacych-wzrosnie-do-66-tys-zl.html
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Postępowanie 
 

Szerszy zakres kontroli krzyżowych 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej 28-12-2016 

Redakcja Gazety Podatkowej omawia jedną ze zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2017 

roku wraz z tzw. dużą nowelizacją VAT. Temat poruszyliśmy już w poprzednich wydaniach 

DMS TAX Press. Od początku roku urzędy skarbowe podczas weryfikacji zasadności zwrotu 

podatku VAT mogą sprawdzać rozliczenia wszystkich podmiotów, które biorą udział w obrocie 

danym towarem lub usługą. Co więcej, organy będą mogły objąć taką kontrolą także okresy 

rozliczeniowe sprzed 2017 roku. Autorzy tłumaczą, że od początku roku weryfikacja 

zasadności zwrotu różnicy podatku obejmie zatem nie tylko rozliczenie podatnika, lecz także 

innych podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw. Zmienią się także przepisy dotyczące 

kontroli krzyżowych. Przed 2017 rokiem kontrole krzyżowe mogły być przeprowadzane 

jedynie u tych kontrahentów sprawdzanego podatnika, którzy prowadzą działalność 

gospodarczą. Obecnie, będą to również podmioty prowadzące działalność gospodarczą 

uczestniczące w dostawie tego samego towaru lub świadczeniu tej samej usługi, będące 

zarówno dostawcami jak i nabywcami biorącymi udział pośrednio lub bezpośrednio w 

dostawie towaru lub świadczeniu usługi. Kontrola krzyżowa może więc objąć cały łańcuch 

dostaw i weryfikować będzie jedynie dokumenty związane z daną dostawą towaru lub 

świadczeniem usługi. Autorzy przypominają, że nowe regulacje są wymierzone w 

organizujących proceder tzw. karuzel podatkowych. 

 

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.gazetapodatkowa.gofin.pl/wazne_informacje,502.html

