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CIT  
 

CIT: Czynsz opłacony gotówką nie do odliczenia w kosztach 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 07-04-2017 

Przemysław Wojtasik omawia interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

dotyczącą możliwości zaliczenia do kosztów w CIT czynszów opłacanych gotówką, jeśli ich 

suma przekroczy limit 15 tys. zł (nr interpretacji: 2461-IBPB-1-2.45 10.12.2017.2.MM). Z 

pytaniem do fiskusa wystąpiła spółka z o.o., która chciała zawrzeć umowę najmu lokalu na 

czas określony lub nieokreślony. Planowała płacić wynajmującemu czynsz gotówką co 

miesiąc, w kwocie 10 tys. zł. Argumentowała, że niezależnie od tego, czy umowa najmu 

zostanie zawarta na czas określony czy nieokreślony, będzie miała prawo zaliczyć transakcję 

do kosztów w CIT, ponieważ jej kwota nie przekroczy ustawowego limitu 15 tys. zł. 

Skarbówka nie zgodziła się jednak z takim stanowiskiem. Dyrektor KIS uznał, że poprzez 

jednorazową wartość transakcji rozumie się ogólną wartość należności określoną w umowie 

między stronami, a więc miesięczne płatności to płatności częściowe, sumujące się do kwoty 

czynszu za cały okres określony w umowie. Jeśli jednak umowa najmu zawarta jest na czas 

nieokreślony, zapłata czynszu za jeden miesiąc będzie mogła zostać uznana za jednorazową 

transakcję. A zatem najemca będzie mógł zaliczyć do kosztów w CIT miesięczny czynsz w 

kwocie 10 tys. zł opłacony gotówką tylko przy umowie na czas nieokreślony. Jeśli jednak 

zawrze on umowę na czas określony i suma wszystkich płatności gotówkowych z tytułu 

czynszu przekroczy 15 tys. zł, nie będzie miał prawa do zaliczenia do kosztów w CIT 

wydatków na najem lokalu.  

Pokaż artykuł 

Fiskus nie może żądać wstecznej korekty po rabacie 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 05-04-2017 

W artykule omówiono wyrok NSA dotyczący sporu o to, w jaki sposób i w jakim okresie 

pewna spółka powinna była ujmować w rozliczeniach CIT faktury korygujące, które zostały 

wystawione przez jej kontrahentów i otrzymane po uwzględnieniu korekty kosztów z racji 

nieuregulowania należności w terminie z art. 15b ust.2 ustawy o CIT (sygn. akt II FSK 

251/15). Spółka uznała, że w takiej sytuacji powinna zwiększać koszty uzyskania przychodu 

za okres, w którym dokonano korekty. Fiskus w interpretacji uznał jednak, że korekta 

wielkości kosztu powinna być rozliczona w okresie, w którym koszt został ujęty w ewidencji 

księgowej. Spółka zaskarżyła taką interpretację, ale WSA oddalił jej skargę. NSA przyznał 

jednak rację spółce, wskazując, że gdyby korekta dotyczyła tych okresów, w których wydatki 

w pierwotnej wysokości zaliczano do kosztów, podatnik musiałby robić korektę 

wcześniejszego rozliczenia podatkowego i uwzględniać powstanie zaległości podatkowej i 

odsetki, mimo że konieczność korekty nie wynikała z naruszenia prawa przez podatnika.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Kiedy odwrotne obciążenie na usługi montażu budowlanego 

Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 04-04-2017 

Redakcja INFOR IFK przytacza wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania 

odwrotnego obciążenia, gdy montażowi budowlanemu towarzyszy dostawa towarów, 

zwłaszcza wykonywana przez ich producenta. Resort tłumaczy, że aby rozwiać narosłe 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304079969-CIT-czynsz-oplacony-gotowka-nie-do-odliczenia-w-kosztach.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304059995-Fiskus-nie-moze-zadac-wstecznej-korekty-porabacie.html
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wątpliwości, należy w każdej sytuacji określić co jest przedmiotem świadczenia: dostawa 

towarów, usług czy jest to świadczenie złożone. Powołuje się przy tym na orzecznictwo TSUE, 

w którym można szukać wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób takie świadczenie może 

być traktowane. Wskazuje również na załącznik do ustawy o VAT, w którym wymieniono 

jednak tylko usługi – a zatem przedsiębiorcy ciągle mogą mieć problem z odpowiedzią na 

pytanie o to, czy przedmiotem świadczenia jest dostawa towarów, czy jest to świadczenie 

złożone.  

Pokaż artykuł 

VAT: fiskus nie pomaga weryfikować kontrahentów 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 06-04-2017 

Tegoroczne zmiany w VAT wiążą się z wieloma wątpliwościami przedsiębiorców. Wiele z nich 

dotyczy tego, że nie jest do końca jasne w jaki sposób przedsiębiorcy powinni weryfikować 

swoich kontrahentów, aby nie zostać oskarżonymi o udział w wyłudzeniach VAT. Wątpliwości 

dotyczą między innymi sytuacji, w których przedsiębiorca kupuje towar od kontrahenta, który 

na dzień sprzedaży jest podatnikiem VAT, a kilka dni później znika z rejestru – przedsiębiorcy 

nie wiedzą, czy w takiej sytuacji mogą odliczyć VAT od wystawionej przez kontrahenta 

faktury. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu, przedsiębiorcy mają możliwość wydrukowania ze 

strony Portalu Podatkowego komunikatu, który potwierdza aktualny status kontrahenta albo 

złożenia do Urzędu Skarbowego wniosku o potwierdzenie zarejestrowania podmiotu na dany 

dzień. Ministerstwo wyjaśnia również, że kontrahent powinien być podatnikiem VAT w 

momencie wystawienia faktury. Jego status po tym dniu dla celów rozliczeń VAT nie jest 

istotny. Zdarza się jednak, że organy w toku kontroli zarzucają przedsiębiorcy niedochowanie 

nienależytej staranności pomimo gromadzenia wymienionych dowodów. Eksperci radzą, by 

wdrożyć w swojej firmie odpowiednie procedury weryfikacji kontrahentów, by zminimalizować 

ryzyko sporu.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

PIT-WZ do 18 kwietnia 
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 04-04-2017 

Redakcja INFOR IFK tłumaczy, jak skorzystać z uproszczonej formy składania rocznych 

deklaracji PIT. Przypomina, że wystarczy wypełnić elektronicznie (za pomocą Portalu 

Podatkowego lub systemu e-Deklaracje) wniosek PIT-WZ, aby urząd skarbowy przygotował 

za podatnika jego zeznanie podatkowe. Następnie, urząd prześle podatnikowi wypełnionego 

PIT-a do akceptacji za pomocą poczty email.  

PIT-WZ można także wysłać poprzez system bankowości elektronicznej w niektórych 

bankach. W przyszłych latach będzie to możliwe także w SKOK-ach.  

PIT-WZ dotyczący dochodów za rok ubiegły należy wypełnić i przesłać elektronicznie do 

urzędu skarbowego do 18 kwietnia.  

Pokaż artykuł 

 

 

http://inforfk.pl/aktualnosci/350291,Kiedy-odwrotne-obciazenie-na-uslugi-montazu-budowlanego.html
http://www.rp.pl/VAT/304069868-VAT-fiskus-nie-pomaga-weryfikowac-kontrahentow.html
http://inforfk.pl/aktualnosci/349485,PITWZ-do-18-kwietnia.html
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50-proc. koszty podatkowe: Pracownik-twórca zapłaci niższy PIT 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 03-04-2017 

Monika Pogroszewska informuje, że coraz więcej firm pyta fiskusa czy może zastosować 50-

proc. koszty autorskie do opodatkowania części wynagrodzenia swoich pracowników. 

Skarbówka często zgadza się na takie rozliczenie. Autorka przypomina, że koszty autorskie 

mogą znaleźć zastosowanie nie tylko przy opodatkowaniu wynagrodzeń artystów, lecz 

również m.in. informatyków piszących oprogramowanie komputerowe czy inżynierów 

projektujących instalacje. Cytowany ekspert przypomina jednak, aby firma, która rozlicza w 

ten sposób wynagrodzenie dla pracowników, należycie dokumentowała jaka część 

wynagrodzenia pracownika przysługuje mu za pracę twórczą.  

W wydanych interpretacjach fiskus podkreśla, że odliczenie 50-proc. kosztów autorskich jest 

możliwe jedynie, gdy pracownik tworzy utwory i przenosi prawa do nich na swojego 

pracodawcę. Autorka tłumaczy również, że należy wyraźnie wyodrębnić wynagrodzenie 

przysługujące pracownikowi za pracę i honorarium za prawa autorskie, którego wysokość jest 

uzależniona od tego, ile czasu twórca poświęcił na stworzenie utworu.  

Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

Spółki komandytowe dla fiskusa wciąż są osobowe 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 03-04-2017 

Autor omawia linię interpretacyjną organów skarbowych dotyczącą możliwości zwolnienia z 

podatku przekształceń spółek kapitałowych w komandytowe. Ostatnia interpretacja Dyrektora 

KIS w tym zakresie (nr interpretacji 2461-IBPB-2-1. 4514.1.2017.2.MZ) dotyczy spółki, która 

chciała przekształcić się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. 

Pomimo że przekształcenie spółki kapitałowej nie jest opodatkowane PCC, skarbówka 

twierdzi, że nie dotyczy to sytuacji, w której spółka kapitałowa przekształca się w 

komandytową – bo spółka komandytowa jest spółką osobową. Taka linia interpretacyjna nie 

jest zgodna z prawem unijnym, ponieważ istnieje dyrektywa wskazująca na cechy, po 

spełnieniu których spółka na potrzeby opodatkowania powinna być traktowana jako spółka 

kapitałowa i na podstawie tej dyrektywy TSUE w 2015 roku uznał, że polska spółka 

komandytowo-akcyjna powinna być traktowana jak spółka kapitałowa. We wniosku o wydanie 

interpretacji spółka wskazywała na istotne podobieństwa pomiędzy spółką komandytową i 

komandytowo-akcyjną, popierając swoje stanowisko wieloma wyrokami sądów 

administracyjnych. Dyrektor KIS nie przyjął jednak takiej argumentacji. Co więcej, nie zgodził 

się również z tym, że nie można opodatkować przekształcenia nie skutkującego wzrostem 

majątku.  

 

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/Podatek-dochodowy/304029943-50-proc-koszty-podatkowe-Pracownik-tworca-zaplaci-nizszy-PIT.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/304039973-Spolki-komandytowe-dla-fiskusa-wciaz-sa-osobowe.html

