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CIT  
 

Rząd ujawni, ile podatku CIT zapłaciły wielkie firmy 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 29-03-2017 

Paweł Rochowicz informuje o planach resortu finansów w zakresie publicznego udostępnienia 

danych przedstawionych w zeznaniach podatkowych największych firm w Polsce. Jak 

tłumaczy ministerstwo, przedstawienie takich informacji miałoby na celu poinformowanie 

obywateli o wysokości efektywnej stopy podatkowej takich podatników. Projekt dotyczyłby 

około 4000 podatników CIT o największych przychodach i ogłaszane miałyby być m.in. 

wykazane koszty, przychody i kwoty zapłaconego podatku. Eksperci zwracają jednak uwagę, 

że takie informacje mogą być mylące – w danym roku firma może na przykład zapłacić niski 

CIT w związku z wysokimi inwestycjami w swój rozwój, które zaliczyła do kosztów. Ekspert 

wskazuje również, że upublicznienie takich danych może mieć negatywny wpływ na reputację 

niektórych firm, zwłaszcza tych notowanych na giełdzie.  

Pokaż artykuł 

Wykup przymusowy akcji mniejszościowych z korzyścią w CIT 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 31-03-2017 

Autorka omawia wyrok NSA dotyczący możliwości zakwalifikowania jako pośrednich kosztów 

działalności wydatków na przymusowy wykup tzw. akcji mniejszościowych (sygn. akt II FSK 

510/15). Spór dotyczył rozliczenia CIT pewnej spółki. Skarbówka zarzuciła podatniczce, że 

bezpodstawnie rozliczała straty poniesione we wcześniejszych latach w okresie korzystania 

przez nią ze zwolnienia z CIT, które uzyskała na podstawie specjalnej decyzji ministra 

finansów. Ponadto, fiskus odmówił spółce prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodu wydatków związanych z przymusowym wykupem tzw. akcji mniejszościowych, 

uznając, że wydatki te nie mają związku z jej przychodem. Spółka argumentowała jednak, że 

wydana przez ministra decyzja przewidywała zaniechanie względem niej poboru podatku, a 

także, że wydatki na przymusowy wykup akcji mniejszościowych to pośredni koszt uzyskania 

przychodu. Jako taki miałby on być związany z funkcjonowaniem spółki i w związku z tym 

służyć zachowaniu źródła przychodów. WSA oddalił skargę spółki. NSA natomiast przyznał 

rację spółce jedynie w zakresie możliwości uznania za pośredni koszt uzyskania przychodu 

wydatków na wykup akcjonariatu mniejszościowego.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Firma nie może odliczyć VAT od obiadów dla pracowników 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 31-03-2017 

W artykule omówiono interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie 

możliwości odliczenia VAT z faktur od dostawcy jedzenia za posiłki zapewniane pracownikom 

(nr interpretacji: 1462-IPPP1.4512. 83.2017.1.MP). Spółka we wniosku o wydanie 

interpretacji indywidualnej tłumaczyła, że planuje umożliwienie pracownikom swojego 

zamkniętego zakładu produkcyjnego odbieranie posiłków z wozów gastronomicznych. 

Pracownicy nie musieliby za nie płacić, a spółka korzystałaby na tym maksymalizując 

wykorzystanie pracy pracowników w ciągu zmiany, ponieważ nie musieliby oni opuszczać 

zakładu, aby udać się na posiłek. Posiłki nie byłyby jednak posiłkami profilaktycznymi w 

rozumieniu Kodeksu Pracy. Spółka zapytała fiskusa, czy w takiej sytuacji może odliczyć VAT 

od faktur wystawionych przez dostawcę jedzenia. Argumentowała, że głównym beneficjentem 

takiego działania nie są pracownicy a spółka z wymienionych wyżej powodów. Dyrektor KIS 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303289890-Fiskus-ujawni-ile-podatku-CIT-zaplacily-wielkie-firmy.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303319970-Wykup-przymusowy-akcji-mniejszosciowych-z-korzyscia-w-CIT.html
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nie podzielił jednak takiego stanowiska, uznając że zakup ten dotyczy prywatnych potrzeb 

pracowników i w związku z tym spółka nie może odliczyć VAT z faktur za posiłki zapewniane 

swoim pracownikom.   

Pokaż artykuł 

VAT: zwrot nakładów jak dostawa towaru 
Źródło: Rzeczpospolita, Michał Samoborski 27-03-2017 

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2017 r. (sygn. akt I 

FSK 1204/15) zwrot nakładów może być na gruncie ustawy o VAT traktowany jako dostawa 

towarów. Autor omawia wyrok sądu, w którym podkreślono, że prawo podatkowe w wielu 

wypadkach wymaga odejścia od norm cywilnoprawnych i zastosowania odrębnych kategorii 

właściwych prawu podatkowemu. W stanie faktycznym sprawy, spółka wybudowała na 

gruncie należącym do wspólników jednorodzinny budynek mieszkalny. Następnie dokonano 

rozliczeń wkładów dokonanych na budowę, gdy wybudowany budynek stał się własnością 

spółki zgodnie z zasadą superficies solo cedit. Spór między podatnikiem a organem 

podatkowym dotyczył tego, czy rozliczenie nakładów było dostawą czy usługą na gruncie 

ustawy o VAT. Zdaniem organu podatkowego, podatnik nie miał cywilnoprawnego prawa do 

budynku, które dałoby się przenieść zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tj. rozporządzając 

nim jak właściciel. Zdaniem organu rozliczenie to należy traktować jako usługę, 

opodatkowaną stawką podstawową 23%. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził jednak 

stanowisko podatnika, zgodnie z którym zwrot związany z rozliczeniem powinien być w tej 

sprawie traktowany jako dostawa opodatkowana obniżoną stawką 7%. Zdaniem sądu na 

gruncie tej sprawy nie można utożsamiać dostawy w rozumieniu ustawy o VAT z 

cywilnoprawnym pojęciem przeniesienia własności. 

 

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Rozliczenie ulgi na IKZE w rocznym zeznaniu podatkowym 
Źródło: INFOR, Klaudia Pastuszko 27-03-2017 

W obszernym artykule Klaudia Pastuszko opisuje regulacje dotyczące preferencyjnych zasad 

w zakresie rozliczania wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). 

Wpłaty na IKZE dokonane przez podatnika w roku podatkowym podlegają odliczeniu do 

wysokości 4 866 zł w roku 2016 oraz 5 115,60 zł w roku 2017. Co ważne, z ulgi mogą 

korzystać również osoby fizyczne korzystające z rozliczenia według liniowej stawki 19%. 

Autorka przypomina, że obowiązek udowodnienia prawa do ulgi w razie ewentualnej kontroli 

leży po stronie podatnika, również gdy to pracodawca potrąca pracownikowi część pensji na 

poczet wpłaty do IKZE. Podstawą rozliczenia ulgi są odpowiednie dowody wpłat stwierdzające 

wpłatę. Powinny one wskazywać dane identyfikujące podmiot dokonujący wpłaty, odbiorcę 

wpłaty, jej tytuł, kwotę oraz datę. W razie dokonywania wpłat przez pracodawcę, pracownik 

powinien dysponować umową z pracodawcą, która stwierdza, że pracodawca będzie 

odprowadzał część wynagrodzenia na IKZE, jak również dokumentami, z których wynika 

kwota potrącenia (np. paski płacowe) oraz kopiami potwierdzeń przelewów dokonywanych 

przez pracodawcę.  

 

Pokaż artykuł 

 

http://www.rp.pl/VAT/303319967-Firma-nie-moze-odliczyc-VAT-od-obiadow-dla-pracownikow.html
http://www.rp.pl/VAT/303279979-VAT-zwrot-nakladow-jak-dostawa-towaru.html
http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ulgi-odliczenia/754098,Rozliczenie-ulgi-na-IKZE-w-rocznym-zeznaniu-podatkowym.html
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PIT za 2016: Prywatnego ubezpieczenia nie wpiszemy do zeznania 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 29-03-2017 

Składki na ubezpieczenia społeczne podlegają odliczeniu od wysokości dochodu w zeznaniu 

podatnika na potrzeby podatku od osób fizycznych. Z kolei 7,75 % podstawy obliczania 

składki zdrowotnej pomniejsza sam podatek.Mateusz Maj przytacza ostrzeżenie resortu 

finansów, który przypomina, że prawo do odliczenia dotyczy wyłącznie składek wpłacanych na 

podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z kolei nie podlegają odliczeniu np. 

składki opłacane na indywidualne polisy ubezpieczonych, składki opłacane w ramach tzw. 

trzeciego filaru, jak również kwoty wpłacane do KRUS. Od tego ostatniego zastrzeżenia 

obowiązuje jednak wyjątek, ponieważ osoby prowadzące działalność w ramach działów 

specjalnych produkcji rolnej, które są obciążone PIT, mają prawo odliczenia składek KRUS. 

 

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 
 

Kiedy nowa kontrola celno-skarbowa 
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 29-03-2017 

Redakcja INFOR IFK przypomina, że z początkiem marca weszła w życie reforma 

administracji skarbowej powołująca do życia Krajową Administrację Skarbową. Zreformowano 

również procedurę kontroli, ustanawiając kontrolę celno-skarbową, która w zamierzeniu 

ustawodawcy ma służyć głównie wykrywaniu przestępstw podatkowych. Kontrola celno-

skarbowa ma być stosowana w przypadku podejrzenia popełnienia czynów zabronionych 

zagrożonych wysokimi sankcjami karnymi. W innych przypadkach przeprowadzana jest 

kontrola podatkowa zgodnie z regulacjami przewidzianymi w Ordynacji Podatkowej. Autorzy 

przypominają także, że w ramach reformy organy KAS zostały wyposażone w nowe 

uprawnienia kontrolne i operacyjno-rozpoznawcze.  

 

Pokaż artykuł 
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