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CIT  
 

Odsetki w ramach kary umownej to nie koszt dla spółki – wyrok NSA 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 19-04-2017 

Aleksandra Tarka omawia wyrok NSA w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodu wydatków na odsetki ustawowe, które spółka musiała zapłacić w wyniku 

nieuzasadnionego naliczenia kary umownej i jej potrącenia z wynagrodzenia wypłaconego 

kontrahentowi (sygn. akt II FSK 281/15). Sprawa dotyczyła producenta koksu, który potrącił 

z wynagrodzenia kontrahenta wykonującego u niego roboty budowlane, karę umowną za 

opóźnienie tych robót. Wartość kary umownej została zaliczona do przychodów producenta 

koksu. Jednak sąd arbitrażowy uznał, że podmiot potrącił karę umowną nienależnie i 

powinien oddać kontrahentowi środki wraz z odsetkami ustawowymi. Spółka zapytała fiskusa, 

czy te odsetki może rozliczyć jako koszt uzyskania przychodów, argumentując, że ma do tego 

prawo zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 i 21 ustawy o CIT. Organ wskazał jednak, że ponieważ 

zapłata odsetek nie miała na celu uzyskania przychodu ani zachowania czy zabezpieczenia 

jego źródła, spółka nie może rozliczyć wydatku jako koszt. WSA przyznał rację skarbówce. 

Jego wyrok potwierdził NSA. Chociaż takie odsetki nie są objęte włączeniami z art. 16 ust. 1 

pkt 11 i 21 ustawy o CIT, nie zachowują związku przyczynowo skutkowego z osiągnięciem 

przychodu ani zachowaniem czy zabezpieczeniem jego źródła i spółka nie może ich uznać za 

koszt osiągnięcia przychodu w CIT.  

Pokaż artykuł 

 

 

CIT: wspieranie działalności społecznie użytecznej opłaca się podatkowo 

Źródło: Rzeczpospolita, Marcin Szymankiewicz 19-04-2017 

Autor omawia interpretację indywidualną w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów w CIT 

wydatków na wsparcie instytucji pożytku publicznego (nr interpretacji: IBPB-1-1/4510-

231/16-1/BK i IBPB-1-1/4510-232/16-1/BK). Wydawca portalu internetowego o tematyce 

informacyjnej w zakresie kultury i sztuki zapytał fiskusa, czy może zaliczyć do kosztów 

wydatki na wsparcie działalności społecznie użytecznej w zakresie ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego. Tłumaczył, że chce stworzyć wizerunek marketingowy podmiotu 

odpowiedzialnego społecznie m.in. informując o udzielanym wsparciu na swojej stronie, co 

spowoduje wzrost zainteresowania portalem i przyczyni się do zwiększenia jego przychodów, 

ponieważ zarabia na wyświetlanych reklamach. Fiskus potwierdził, że wskazane przez 

podmiot we wniosku o wydanie interpretacji wydatki mogą zostać przez niego zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodu.  

Pokaż artykuł 

 

 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304199998-Odsetki-w-ramach-kary-umownej-to-nie-koszt-dla-spolki---wyrok-NSA.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304199986-CIT--wspieranie-dzialalnosci-spolecznie-uzytecznej-oplaca-sie-podatkowo.html
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VAT 
 

Niższy VAT na e-booki 

Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 19-04-2017 

Ciąg dalszy prób zniesienia zróżnicowanych stawek VAT na książki wydawane tradycyjne i e-

booki. Tym razem, Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada ich 

zrównanie. Redakcja przypomina, że zgodnie z obecnym stanem prawnym, tradycyjnie 

wydane książki opodatkowane są 5% stawką VAT, podczas gdy stawka VAT przy e-bookach 

wynosi aż 23%. Projekt ustawy ujednolica stawkę na oba towary do 5%. E-publikacje 

miałyby natomiast zostać opodatkowane stawką 8% (zamiast obecnych 23%). Twórcy 

projektu powołują się na zasadę równości opodatkowania, zgodnie z którą jednakowe 

podobne produkty mają być opodatkowane podobnie. 

Pokaż artykuł 

Fiskus kontynuuje porządki w bazie VAT podatników 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 21-04-2017 

Autorka przedstawia dane dotyczące aktualnych postępów w pracach resortu nad 

uporządkowaniem rejestru VAT. Przypomina, że dzięki rejestrowi przedsiębiorcy weryfikują 

swoich kontrahentów, a organy skarbowe mają od stycznia możliwość usunięcia z niego 

podmiotów, które są podejrzane o nadużycia w VAT. Do końca marca wykreślono z rejestru 

już ponad 36 tys. podmiotów. Jakie są skutki wykreślenia? Podmiot, który zostanie 

wykreślony z rejestru, nie może odliczać VAT z faktur zakupowych, a jego kontrahent nie 

będzie mógł odliczyć VAT z wystawionych przez niego faktur. Jak wskazuje Monika 

Pogroszewska, nabywcy tzw. towarów wrażliwych powinni zachować szczególną ostrożność, 

ponieważ wykreślenie kontrahenta z rejestru VAT wpływa na stosowanie przepisów o 

solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zaległości sprzedawcy. Przepisy są 

bardzo kontrowersyjne. Kto podlega wykreśleniu z rejestru? Odpowiedzi należy szukać w art. 

96 ust. 9a pkt 5 ustawy o VAT. Zgodnie z nim, z rejestru VAT wykreślony zostanie 

przedsiębiorca, który wiedział lub miał uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że 

uczestniczy w wyłudzeniu podatku VAT. 

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Rozliczenie przychodów twórcy aplikacji na smartfony 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 19-04-2017 

Mateusz Maj omawia interpretację indywidualną Dyrektora KIS w zakresie podatkowego 

rozliczenia zysków z aplikacji na smartfony (nr interpretacji: 2461-IBPB-2-

2.4511.6.2017.2.IN). O interpretację wystąpił podatnik PIT, który dorywczo planował tworzyć 

aplikacje i czerpać z nich dochód i zapytał fiskusa, czy powinien rozliczać go w ramach 

przychodu z działalności gospodarczej, czy może można potraktować go jako przychód z praw 

majątkowych. Dyrektor KIS wydał przychylną mu interpretację, wskazując, że przychód z 

aplikacji mobilnych może być rozliczany jako przychód z praw majątkowych. 

Pokaż artykuł 

 

 

http://inforfk.pl/aktualnosci/351193,Nizszy-VAT-na-ebooki.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/304219981-Urzad-skarbowy-kontynuuje-porzadki-w-bazie-VAT-podatnikow.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304199893-Rozliczenie-przychodow-tworcy-aplikacji-na-smartfony.html
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Morawiecki: podniesiemy kwotę wolną od podatków w tym roku 
Źródło: Rzeczpospolita, PAP, J.K. 22-04-2017 

Szykują się kolejne zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku w PIT. Redakcja 

Rzeczpospolitej informuje o wypowiedzi Ministra Finansów w sprawie kolejnej podwyżki kwoty 

wolnej. Minister zapowiedział, że najbiedniejsi Polacy mogą liczyć na ustawę wprowadzającą 

wyższą kwotę wolną (obecnie jest to 6,6 tys. zł) jeszcze w bieżącym roku, ponieważ resort 

planuje zredukować do minimum obciążenia fiskalne dla najmniej zarabiających. Na razie 

jednak resort nie przedstawił żadnych szczegółów planowanej reformy. W swojej wypowiedzi, 

minister Morawiecki poruszył poza tym temat wprowadzonych regulacji obniżających stawkę 

CIT dla małych firm i walki z wyłudzeniami podatku VAT. Zapowiedział również zaostrzone 

kontrole akcyzowe i kontrole polskich firm i osób fizycznych, które płacą podatki w rajach 

podatkowych. 

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 
 

Piotr Walczak: Podatnicy, którzy nie oszukują będą kontrolowani rzadziej 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 18-04-2017 

Aleksandra Tarka w rozmowie z wiceministrem finansów, Piotrem Walczakiem porusza 

aktualne tematy dotyczące postępowań podatkowych i skarbowych. Wiceminister twierdzi, że 

podnoszone niedawno zarzuty dotyczące potencjalnej nieważności części kontroli 

podatkowych przeprowadzonych w czasie wprowadzenia reformy KAS są bezzasadne, a 

funkcjonariusze otrzymali swoje nowe uprawnienia nie tylko na mocy przepisów samej 

ustawy o KAS, lecz również przepisów przejściowych i wprowadzających. Wiceminister 

omawia także zmiany kadrowe, jakie nastąpią w przeciągu kilku następnych miesięcy w KAS. 

Przyznaje również, że na skutek reformy wymiana informacji w organach skarbowych jest 

znacznie lepsza niż wcześniej, co skutkuje skuteczniejszym zwalczaniem przestępczości 

podatkowej i zwiększeniem wpływów do budżetu Państwa. Piotr Walczak zapowiada również 

działania mające poprawić jakość obsługi podatników. Co istotne, wiceminister przypomina, 

że już teraz obowiązuje nowy sposób typowania podmiotów do kontroli oparty na analizie 

ryzyka i mający w zamierzeniach organów wybierać te podmioty, co do których istnieje duże 

nadużyć.  

 

Pokaż artykuł 

DMS TAX Sp. z o.o. 

Spółka Doradztwa Podatkowego 
 
ul. Kutnowska 1-3 
53-135 Wrocław 
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http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304229976-Morawiecki-podniesiemy-kwote-wolna-od-podatkow-w-tym-roku.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/304199976-Ministerstwo-Finansow-odmowilo-wydania-opinii-zabezpieczajacej.html

