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CIT  
 

CIT: Kiedy można skorzystać z 15 proc. stawki  

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 12-04-2017 

Paweł Rochowicz omawia odpowiedź resortu finansów na pytanie zadane przez 

„Rzeczpospolitą” w zakresie możliwości zastosowania 15% stawki CIT przez spółki, które 

część swoich przychodów uzyskują z operacji finansowych. Autor przypomina, że w wyniku 

nowych regulacji spółki osiągające przychód ze sprzedaży o wysokości 1,2 mln euro rocznie 

mogą zastosować preferencyjną stawkę CIT w wysokości 15%. Problem pojawia się jednak w 

przypadku podatników, którzy uzyskują przychody finansowe, ponieważ nie wiadomo czy 

można je uznać za sprzedaż zgodnie z rozumieniem ustawy o CIT. Nie jest zatem jasne, czy 

podmioty uzyskujące gównie przychody finansowe i w niewielkiej części, przychody z 

klasycznej sprzedaży, mogą być uprawnione do preferencyjnej stawki CIT. Gdyby tak było, 

bankom i funduszom inwestycyjnym, które uzyskują niewielkie przychody z działalności innej 

niż finansowa, mogłaby przysługiwać 15% stawka CIT. Odpowiedź resortu nie jest jednak 

korzystna dla tych podmiotów. Przedstawiciel Ministerstwa powołał się na PKWiU, wskazując, 

że przychody z usług finansowych powinno się wliczać do „ogólnego” wolumenu sprzedaży, co 

niweczy szanse ww. podmiotów na preferencyjne opodatkowanie. 

Pokaż artykuł 

CIT: Połączenie spółek jak wniesienie wkładu niepieniężnego 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 12-04-2017 

Aleksandra Tarka omawia wyrok WSA, dotyczący skutków podatkowych połączenia spółki 

osobowej z kapitałową. Spółka kapitałowa zawnioskowała o interpretację w zakresie 

powstania po jej stronie przychodu w CIT na skutek połączenia ze spółką osobową, jeśli 

nastąpi ono w trakcie roku podatkowego spółki osobowej i na jego skutek zostanie przejęty 

majątek spółki osobowej. Połączenie spółek odbyłoby się w ramach tzw. połączenia przez 

przejęcie. Spółka argumentowała, że taka operacja nie spowoduje powstania po jej stronie 

przychodu. Skarbówka nie przychyliła się jednak do jej stanowiska, uznając przejęcie spółki 

osobowej za mierzalny przyrost majątku, który może zostać uznany za przychód zgodnie z 

art. 12 ust. 1 ustawy o CIT. Wyrok WSA był już jednak korzystny dla spółki. Sąd wskazał, że 

na skutek połączenia przez przejęcie po stronie spółki kapitałowej nie powstanie przychód w 

rozumieniu ustawy o CIT. Ponieważ w spółce osobowej to poszczególni wspólnicy są 

podatnikami, a nie sama spółka, operacja oznacza, że każdy ze wspólników wniesie do spółki 

odrębnie swój majątek w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. 

Autorka tłumaczy, że zgodnie z ustawą o CIT taka sytuacja to wniesienie aportu do spółki 

kapitałowej w zamian za udziały. Przysporzenie majątkowe przeznaczone na podwyższenie 

kapitału zapasowego spółki, zdaniem sądu nie stanowi jej przychodu, nawet jeśli przejęty 

majątek będzie wyższy niż wartość nominalna wydanych wspólnikom udziałów i jego część 

zostanie przekazana na kapitał zapasowy. 

Pokaż artykuł 

VAT 
 

MF utworzy listę podatników wykreślonych z rejestru VAT 

Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 13-04-2017 

Autorzy informują o projekcie ustawy, zgodnie z którą Ministerstwo Finansów utworzyłoby 

oficjalną listę podatników, których wykreślono z rejestru VAT (albo którym odmówiono 

rejestracji bądź którzy zostali do niego przywróceni). Listę prowadziłby szef KAS i byłaby ona 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304129965-CIT-kiedy-mozna-skorzystac-z-15-proc-stawki.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304129999-CIT-Polaczenie-spolek-jak-wniesienie-wkladu-niepienieznego.html
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dostępna na stronie resortu finansów. Jeśli podatnik zostałby przywrócony w rejestrze jako 

podatnik VAT, byłby on wykreślony z listy. Lista ma być odpowiedzią na problem, z jakim od 

początku roku borykają się podatnicy – organy skarbowe mogą wykreślić podatnika z rejestru 

VAT, jednak podatnicy sprawdzający status kontrahenta w tym zakresie w wyszukiwarce na 

stronie resortu nie zawsze otrzymują aktualne informacje, ponieważ organy czasami nie 

aktualizują tych danych na czas.  

Pokaż artykuł 

Urząd będzie mógł zablokować rachunek bankowy podatnika 
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 12-04-2017 

Kolejnym pomysłem Ministra Finansów w zakresie walki z wyłudzeniami VAT jest nadanie 

uprawnienia szefowi KAS w zakresie złożenia do banku lub SKOKu pisemnego żądania 

blokady rachunku podatnika. Zgodnie z przedstawionym niedawno projektem ustawy, taka 

blokada mogłaby trwać od trzech dni do trzech miesięcy. Miałaby ona być stosowana, jeśli z 

posiadanych przez organy skarbowe informacji będzie wynikać podejrzenie, że rachunek 

może być wykorzystywany w działalności związanej z wyłudzeniami VAT. Będzie ją można 

przedłużyć z trzech dni do nawet trzech miesięcy, jeśli zajdzie uzasadniona obawa 

niewykonania przez przedsiębiorcę istniejącego lub mającego powstać zobowiązania 

podatkowego albo zobowiązania z tytułu odpowiedzialności osoby trzeciej. Jak informuje 

Redakcja, jeśli dojdzie do blokady rachunku bankowego, firma opłaci z niego wyłącznie 

zobowiązania podatkowe. Ewentualnego odszkodowania będzie można dochodzić na drodze 

cywilnej. Ani bank, ani organy nie będą miały obowiązku poinformowania podatnika o 

nałożeniu blokady.  

Pokaż artykuł 

 

 

PIT 
 

Czy można zlecić zapłatę zaliczki PIT od pracowników osobie trzeciej 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 14-04-2017 

Mateusz Maj omawia interpretację indywidualną wydaną przez dyrektora KIS w zakresie 

możliwości zlecenia osobie trzeciej naliczania i odprowadzania zaliczek na PIT od 

pracowników (nr interpretacji: 1462-IPPB4.45 18.1.2017.2.JK3). Z wnioskiem o interpretację 

wystąpiła zagraniczna spółka, która planowała zatrudnić w Polsce pracowników i zlecić firmie 

doradczej świadczenie usług kadrowo-płacowych, w tym realizację funkcji płatnika. Spółka 

przelewałaby polskiej firmie doradczej środki w tym celu i tłumaczyła, że środki te pochodzić 

będą z wynagrodzenia dla pracowników pomniejszonego o zaliczkę na PIT i zaliczka ta będzie 

przekazana spółce doradczej. Dla niektórych pracowników, zaliczka na PIT byłaby wyższa niż 

1 tys. zł. Spółka niemiecka chciała również poinformować naczelnika właściwego urzędu, że 

powierzyła firmie doradczej odprowadzanie wspomnianych zaliczek. Nie była jednak pewna, 

czy jeśli będzie przekazywać w ten sposób zaliczki firmie doradczej, skutkować to będzie 

wygaśnięciem jej zobowiązania z tytułu pełnienia obowiązków płatnika. Dyrektor KIS 

zaprzeczył.  

Pokaż artykuł 

 

http://inforfk.pl/aktualnosci/350982,MF-utworzy-liste-podatnikow-wykreslonych-z-rejestru-VAT.html
http://inforfk.pl/aktualnosci/350878,Urzad-bedzie-mogl-zablokowac-rachunek-bankowy-podatnika.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304149976-Czy-mozna-zlecic-zaplate-zaliczki-PIT-od-pracownikow-osobie-trzeciej.html
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Jakie obowiązki ma płatnik wobec cudzoziemca na zleceniu 
Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Ciałkowska 13-04-2017 

Magdalena Ciałkowska wyjaśnia, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy zatrudniającym 

cudzoziemców jako płatniku PIT. Tłumaczy, że co do zasady przychody zleceniobiorców, 

którzy nie są rezydentami polskimi, powinny zostać objęte zryczałtowanym PIT w stawce 

20%. Pracodawcy powinni jednak przeanalizować formę opodatkowania pod kątem istnienia 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a krajem, w którym 

pracownik ma rezydencję. W tym celu, pracownik powinien dostarczyć pracodawcy certyfikat 

rezydencji podatkowej. Umowa z właściwym krajem może przewidywać redukcję stawki PIT 

albo w ogóle znosić obowiązek opodatkowania pracownika w kraju. Autorka wyjaśnia, że 

certyfikat jest również bardzo istotny na wypadek kontroli fiskusa. Jeśli jednak pracodawca 

nie otrzyma certyfikatu rezydencji podatnika, powinien pobrać zryczałtowany PIT w stawce 

20%, wpłacić go na rachunek właściwego urzędu skarbowego oraz przesłać deklarację roczną 

PIT-8AR oraz informację IFT-1R we właściwych terminach. Na wniosek pracownika, 

pracodawca powinien również wysłać mu informację IFT-1. Może również zaistnieć sytuacja, 

w której przychody zleceniobiorcy, który jest cudzoziemcem, są opodatkowane na zasadach 

ogólnych – wtedy obowiązki płatnika są analogiczne jak przy opodatkowaniu wynagrodzeń 

zleceniobiorców, którzy są polskimi rezydentami podatkowymi. 

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 
 

Międzynarodowe sposoby na oszustów podatkowych 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Satkiewicz 14-04-2017 

Paweł Satkiewicz omawia wydany przez OECD raport dotyczący doświadczeń krajów 

członkowskich w zakresie walki z wyłudzeniami i unikaniem podatków. Raport opisuje 

popełniane w państwach członkowskich przestępstwa skarbowe i rozmiary szarej strefy. Jako 

sposób na walkę z nią, sugerowane jest ograniczenie obrotu gotówkowego lub stosowanie 

odpowiednio zabezpieczonych faktur elektronicznych i kas rejestrujących online powiązanych 

z centralnym systemem. Twórcy raportu sugerują także, że skutecznym sposobem 

zmniejszenia szarej strefy może być wynagradzanie osób informujących skarbówkę o 

popełnieniu przestępstwa. Ekspert prognozuje, że Ministerstwo Finansów potraktuje raport 

jako wskazówkę przy dalszym uszczelnianiu systemu podatkowego. 

 

Pokaż artykuł 
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http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304139996-Jakie-obowiazki-ma-platnik-wobec-cudzoziemca-na-zleceniu.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/304149974-Miedzynarodowe-sposoby-na-oszustow-podatkowych.html

