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CIT  
 

Ulga B+R: Fiskus odmawia prawa do ulgi na innowacje 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 23-02-2017 

Monika Pogroszewska omawia problemy, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy chcący 

zastosować nową ulgę na innowacje. Fiskus w nowych interpretacjach stawia bowiem 

wymagania, które nie wynikają bezpośrednio z przepisów. Autorka przypomina, że zgodnie z 

nowymi regulacjami firmy prowadzące działalność innowacyjną powinny móc odliczyć od 

dochodu od 30% do 50% wydatków na np. wynagrodzenia dla pracowników lub nabycie 

materiałów. Cytowana ekspert tłumaczy jednak, że z interpretacji wynika często, że 

niemożliwe jest odliczenie wydatków na wynagrodzenia. Wydane zostały już między innymi 

interpretacje, z których wynika, że niemożliwym jest odliczenie kosztów wynagrodzenia i 

składek ZUS pracownika, o ile w jego umowie o pracę nie zapisano bezpośrednio, że został on 

zatrudniony w celu prowadzenia działalności B+R, mimo że ustawa nie przewiduje takiego 

obowiązku. Co więcej, organy uznają, że aby pracodawca mógł odliczyć część wydatków 

poniesionych na wynagrodzenie pracownika za działania B+R, pracodawca musi prowadzić 

szczegółową ewidencję jego pracy. Znowu – nie wynika to z żadnej ustawy. Eksperci 

postulują wydanie przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnej w celu wyjaśnienia 

narosłych w tym zakresie wątpliwości.  

Pokaż artykuł 

Podatnik sam ponosi ryzyko błędnego oszacowania rynku zbytu 

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Szkorupa 20-02-2017 

Magdalena Szkorupa omawia wyrok WSA z grudnia (sygn. akt III SA/Wa 2823/15) w sprawie 

spółki zajmującej się dystrybucją wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych. Produkty 

nabywano we Francji i rozprowadzano na polskim rynku. Czasami firma francuska niszczyła 

produkty na koszt spółki polskiej – gdy polska spółka rezygnowała z ich zakupu w związku ze 

zmniejszonym zapotrzebowaniem albo zmianą prawa. Na koszt polskiej spółki niszczone były 

również materiały potrzebne do produkcji wyrobów, jeśli nie zostały one całkowicie zużyte do 

wyroku produktów. Polska spółka wystąpiła zatem z wnioskiem o interpretację, pytając 

fiskusa czy może zaliczyć do kosztów w CIT wydatki poniesione na zniszczenie towarów i 

materiałów w dacie ich poniesienia. Fiskus nie zgodził się na to, wskazując na brak związku 

kosztów na zniszczenie materiałów i produktów z działalnością spółki. WSA częściowo 

przychylił się do stanowiska organu. Wskazał jednak, że do kosztów zaliczyć można wydatki 

na zniszczenie materiałów i produktów, jeśli trzeba było je zniszczyć w związku z 

niemożnością wprowadzenia produktów do obrotu spowodowanej zmianą polskiego prawa. 

Jednak już błędne oszacowanie rynku zbytu nie może skutkować, zgodnie z wyrokiem sądu, 

zaliczeniem do kosztów w CIT wydatków na zniszczenie produktów lub materiałów.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 
Morawiecki: Za kilka miesięcy będzie gotowe rozwiązanie tzw. Split 
payment 

Źródło: Bankier.pl, mmu/pad/je/ 22-02-2017 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302239858-Ulga-BR-Fiskus-odmawia-prawa-do-ulgi-na-innowacje.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302209997-Podatnik-sam-ponosi-ryzyko-blednego-oszacowania-rynku-zbytu.html
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Redakcja Bankier.pl omawia wypowiedź Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącą wprowadzenia 

tzw. mechanizmu split payment. W ubiegłym tygodniu Mateusz Morawiecki poinformował, że 

podzielona płatność gotowa będzie już za kilka miesięcy. Rozwiązanie to ma na celu dalsze 

uszczelnianie systemu VAT. Autorzy przypominają, że w ramach split payment płacony VAT 

nie trafi – jak obecnie – do przedsiębiorcy, tylko na specjalnie utworzone w tym celu konto. 

Minister odpowiadał również na pytania dotyczące tego, czy Komisja Europejska zgodzi się na 

zastosowanie tego mechanizmu w Polsce. Przypomniał, że Włochy wdrożyły takie rozwiązanie 

(w dość ograniczonym zakresie) z początkiem 2015 roku, na co Komisja wyraziła zgodę – i w 

przypadku Polski powinno być podobnie. Zgodnie z deklaracjami Ministra, split payment ma 

zminimalizować tzw. solidarną odpowiedzialność. Mateusz Morawiecki oznajmił również, że w 

ramach walki z wyłudzeniami VAT, Ministerstwo opierać się będzie na dwóch filarach 

działania: daleko idącej elektronizacji systemu oraz zmianach regulacyjnych.  

Pokaż artykuł 

Kara za puste faktury VAT – dobrze jest sprawdzić swojego kontrahenta 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 22-02-2017 

Monika Pogroszewska omawia wyrok WSA w Szczecinie (sygn. akt I SA/Sz 1039/16) 

dotyczący spółki, która niestarannie wybrała kontrahenta. Stan faktyczny dotyczył spółki 

biorącej udział w hurtowej sprzedaży paliw, która odliczyła VAT z faktur za zakup oleju 

napędowego, które wystawiła druga firma. W postępowaniu ustalono, że ta druga firma  

posługiwała się pustymi fakturami. Kontrolerzy zarzucili pierwszej z opisywanych spółek brak 

staranności przy doborze kontrahenta, ponieważ nie podpisała ona z druga spółką żadnej 

umowy ani nie składała pisemnie zamówień. Spółka argumentowała jednak, że wykazała się 

należytą starannością. Sąd przyznał jednak rację fiskusowi, potwierdzając, że spółka mogła 

wiedzieć, że druga ze spółek wystawiała puste faktury, a zatem faktury wystawione przez tą 

spółkę nie dawały skarżącej prawa do odliczenia VAT naliczonego. Sąd uznał, że na 

niekorzyść spółki przemawiają sprzeczne zeznania świadków oraz fakt, że nie podpisano 

umowy ani  nie składano zamówień na piśmie. Ponadto, na jej niekorzyść świadczył zupełny 

brak zainteresowania drugą spółką, zwłaszcza, że jej siedziba (niezagospodarowany od lat 

pustostan) mieścił się w pobliżu spółki, która zaskarżyła decyzję. Orzeczono również, że 

mimo braku przepisu nakładającego na podatnika obowiązek sprawdzenia wiarygodności 

kontrahenta, spółka powinna była postarać się, aby wyeliminować ryzyko współpracy z 

oszustami wyłudzającymi VAT. 

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

50 proc. koszty uzyskania przychodów: twórcy walczą o PIT 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 20-02-2017 

Autorka przypomina, że organy skarbowe wydały niedawno serię korzystnych interpretacji w 

zakresie możliwości rozliczenia części przychodów z umowy o pracę przy zastosowaniu 50% 

kosztów autorskich. W związku z tym, wiele osób wnioskuje o zwrot nadpłaconego podatku. 

Zgodnie z wydanymi interpretacjami, rozliczyć mogą się w ten sposób np. informatycy, którzy 

piszą oprogramowanie czy inżynierowie projektujący instalację. Monika Pogroszewska 

tłumaczy, że pracownicy mogą sami skorygować swoje zeznania podatkowe za ubiegłych pięć 

lat. Trzeba jednak być w stanie dokładnie udokumentować jaką część wynagrodzenia 

otrzymało się za przeniesienie na pracodawcę praw autorskich, inaczej fiskus może 

zakwestionować zwrot. Bardzo istotne pod tym kątem są postanowienia umowy o pracę lub 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Morawiecki-Za-kilka-miesiecy-bedzie-gotowe-rozwiazanie-tzw-split-payment-3657853.html
http://www.rp.pl/VAT/302229974-Kara-za-puste-faktury-VAT---dobrze-jest-sprawdzic-swojego-kontrahenta.html
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regulaminu wynagrodzenia pracowników.  

Pokaż artykuł 

Zlecenie poza działalnością 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 21-02-2017 

Przemysław Wojtasik omawia interpretację indywidualną wydaną przez Izbę Skarbową w 

Katowicach (nr 2461-IBPB-1-1.45 11.597.2016.2.ZK) dotyczącą podatkowych rozliczeń 

umowy podpisanej z kontrahentem poza własną działalnością gospodarczą. O interpretację 

wystąpiła lekarka, która obecnie jest zatrudniona na umowie zlecenie w dwóch placówkach 

medycznych. Planuje założyć własną działalność i równolegle kontynuować współpracę z 

jedną z tych placówek. Mimo że działalność w ramach umowy zlecenie jest tożsama z tą, 

która byłaby wykonywana w ramach działalności gospodarczej, lekarka chciała rozliczać je 

oddzielnie. Argumentowała, że przychody z umowy może wyłączyć z działalności i zaliczki od 

nich powinien rozliczać zleceniodawca. Organ potwierdził to stanowisko, podkreślając, że 

działalność gospodarcza jest osobnym od umowy zlecenia źródłem przychodu w PIT, a 

okoliczność, że świadczenia wykonywane w ramach działalności i realizacji umowy zlecenia są 

podobne, nie przesądza jeszcze o konieczności rozliczenia obu przychodów w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej. Podatkowym rozliczeniem wynagrodzenia uzyskanym 

w ramach umowy zlecenia powinien zatem zająć się pracodawca jako płatnik.  

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 
 

Utrwalona praktyka interpretacyjna – nowa instytucja prawna 
Źródło: INFOR.pl, Redakcja INFOR.pl 23-02-2017 

Autorzy zwracają uwagę na nową instytucję zaproponowaną przez tzw. Konstytucję dla 

Biznesu. Redakcja INFOR.pl tłumaczy, że wśród unormowań zawartych w projekcie ustawy 

Prawo dla przedsiębiorców (które jest głównym elementem Konstytucji dla Biznesu) znalazła 

się instytucja „utrwalonej praktyki interpretacyjnej”. Ma ona odniesienie do zawartej w 

ustawie zasady pewności prawa („organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od 

utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym”). 

Zgodnie z projektowanymi przepisami, utrwalona praktyka interpretacyjna to spełniające 

określone w ustawie przesłanki interpretacje indywidualne, a także niektóre objaśnienia 

prawne. Wprowadzenie instytucji utrwalonej praktyki interpretacyjnej ma zwiększyć 

bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców i wzmocnić pewność prawa, co gwarantuje 

niemożność obciążenia przedsiębiorcy sankcjami w zakresie, w jakim zastosuje się on do 

ustalonej praktyki administracyjnej. Autorzy wskazują, że aby skorzystać z ochrony 

przewidzianej przez tę instytucję, przedsiębiorca będzie więc musiał najpierw sprawdzić, jaka 

jest ta praktyka w obecnym okresie rozliczeniowym i w ciągu poprzedniego roku albo jaka 

jest treść wydawanych w podobnym stanie faktycznym objaśnień. Przedsiębiorca powinien się 

też zastosować do przeważających interpretacji lub objaśnień aby mieć pewność, że nie 

zostanie obciążony sankcjami. Projekt ustawy Prawo dla przedsiębiorców został skierowany 

do uzgodnień i konsultacji w połowie lutego. 

Pokaż artykuł 

DMS TAX Sp. z o.o. 
Spółka Doradztwa Podatkowego 
 
ul. Kutnowska 1-3 
53-135 Wrocław 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302209899-50-proc-koszty-uzyskania-przychodow-tworcy-walcza-o-PIT.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302219980-Zlecenie-poza-dzialalnoscia.html
http://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/752738,Utrwalona-praktyka-interpretacyjna-nowa-instytucja-prawna.html
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