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CIT  
 

Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem spółek zagranicznych – 
ostrzeżenie MF 

Źródło: INFOR.PL, Redakcja INFOR.PL 12-06-2017 

Na początku ubiegłego tygodnia Ministerstwo Finansów wydało kolejne z serii ostrzeżeń w 

zakresie stosowania schematów optymalizacyjnych przez spółki kapitałowe zarejestrowane za 

granicą, ale faktycznie działające i zarządzane z Polski. Redakcja INFOR.PL tłumaczy, że 

dotyczy to zwłaszcza tych podatników, którzy chcąc zaoszczędzić na CIT, „przenoszą 

działalność” do rajów podatkowych, mimo że faktycznie prowadzą działalność gospodarczą w 

Polsce i osiągają dochody na jej terytorium. Resort finansów ostrzegł, że dokonywanie takich 

operacji może zostać uznane przez władze skarbowe za agresywną optymalizację podatkową i 

skutkować skorzystaniem przez nie z klauzuli obejścia prawa podatkowego lub możliwości 

ustalenia miejsca zarządu podmiotu zagranicznego. Autorzy przypominają, że zgodnie z 

ustawą o CIT, podatnicy podlegają obowiązkowi podatkowemu od wszystkich swoich 

dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w Polsce, jeśli mają na jej terytorium 

siedzibę lub zarząd. Chodzi tu również o zarząd faktyczny, a nie tylko formalny. Dlatego też 

władze skarbowe mogą w postępowaniu ustalić miejsce zarządu podmiotu (formalnie) 

zagranicznego (SPV) na terytorium Polski. Redakcja wymienia również okoliczności mogące 

być dla organów podstawą uznania, że spółka zagraniczna nie ma zarządu w miejscu jej 

formalnej siedziby.  

Pokaż artykuł 

Darowizna w ramach świadczenia usług rozliczanych metodą „koszt plus” 
nie może być kosztem – wyrok WSA 

Źródło: Rzeczpospolita, Wojciech Kańtor 12-06-2017 

Wojciech Kańtor omawia wyrok WSA w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodów darowizn na rzecz osób trzecich w ramach świadczenia usług marketingowych 

rozliczanych metodą rozsądnej marży „koszt plus” (sygn. akt III SA/Wa 1241/16). Polega ona 

na ustaleniu wysokości wynagrodzenia poprzez uwzględnienie marży oraz wydatków 

pozostających w związku ze świadczeniem usługi. Sprawa dotyczyła członka koncernu, który 

świadczył usługi na rzecz innego podmiotu w koncernie, a wynagrodzenie za świadczenie tych 

usług było ustalane właśnie w ten sposób. We wniosku o interpretację, spółka zapytała 

fiskusa o możliwość zaliczenia do kosztów darowizn, które świadczy w związku ze 

świadczeniem tych usług. Wskazała również, że koszt darowizn jest doliczany do podstawy, 

zgodnie z którą oblicza się wynagrodzenie dla spółki w ramach metody „koszt plus”. 

Argumentowała, że dokonanie darowizny pozostaje w ścisłym związku z prawidłowym 

wykonaniem zobowiązania wobec kontrahenta i powinno móc zostać zaliczone do kosztów. 

Dyrektor KIS nie zgodził się z takim stanowiskiem (nr interpretacji IPPB5/4510-1029/15-

2/BC). WSA także nie przyznał racji spółce, odwołując się do art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o 

CIT. 

Pokaż artykuł 

 

 

http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/758225,Optymalizacja-podatkowa-z-wykorzystaniem-spolek-zagranicznych-ostrzezenie-MF.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306129985-Darowizna-w-ramach-swiadczenia-uslug-rozliczanych-metoda-koszt-plus-moze-byc-kosztem---wyrok-WSA.html
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VAT 
 

Podzielonej płatności boją się szczególnie mikrofirmy 

Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 14-06-2017 

Redakcja INFOR IFK informuje, że w ubiegłym tygodniu Konfederacja Lewiatan wydała opinię 

dotyczącą wpływu wprowadzenia tzw. split payment na działalność mikroprzedsiębiorstw. 

Autorzy przypominają, że podzielona płatność polega na ograniczeniu swobody przedsiębiorcy 

w dysponowaniu kwotą podatku VAT, zawartą w kwocie płatności za jego towar lub usługę – 

płatność będzie dzielona i kwota podatku wpłynie na osobne konto służące jedynie do 

rozliczeń z fiskusem. System ma przeciwdziałać wyłudzeniom VAT. Konfederacja Lewiatan 

wskazała jednak, że wprowadzenie split payment nie uchroni uczciwych podatników przed 

zakwestionowaniem przez organy skarbowe prawa do odliczenia podatku naliczonego, jeśli do 

nieprawidłowości doszło na wcześniejszych etapach obrotu. Co więcej, przedsiębiorcy boją 

się, że przepisy ograniczą ich płynność, ponieważ nie będą oni mogli jak obecnie, dysponować 

kwotą podatku do terminu rozliczenia z fiskusem. Wątpliwości budzi również pozostawienie 

wyłącznie w kompetencji nabywcy towaru lub usługi decyzji o stosowaniu split payment. 

Konfederacja postuluje między innymi uchylenie przepisów dotyczących odwrotnego 

obciążenia w razie wejścia w życie regulacji dotyczących split payment oraz umożliwienie 

płacenia innych należności publicznoprawnych z konta przeznaczonego do podzielonej 

płatności.  

Pokaż artykuł 

Skarbówka ma sposób na VAT-owskich oszustów 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 12-06-2017 

Resort finansów poinformował, że znalazł sposób na położenie kresu wyłudzeniom podatku 

VAT. Jest nim nowy model analizy danych związanych z działalnością przedsiębiorstw, który 

pozwala powiązać dane z wielu rejestrów i ewidencji dotyczące ogromnej liczby podmiotów i 

zawieranych pomiędzy nimi transakcji. Polega on na integracji danych z rejestrów i ewidencji, 

które fiskus obecnie ma do dyspozycji, takich jak sieć Eurofisc czy Jednolite Pliki Kontrolne, 

które działały do tej pory niezależnie od siebie. Model analizy danych ma wyłapywać 

podejrzane transakcje niemal dokładnie w czasie, w którym są dokonywane, co pozwoli na 

wykrycie karuzeli podatkowych, zanim przestępcy zlikwidują swoją działalność. Resort 

poinformował również, że narzędzie jest stosowane od niedawna przy analizie tzw. transakcji 

podwyższonego ryzyka, a na szerszą skalę zostanie wprowadzone już w lipcu.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Fiskus utrudnia rozliczenie podróży służbowych za granicę 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 13-06-2017 

Autor omawia linię interpretacyjną dotyczącą podatkowego rozliczenia służbowych wyjazdów 

pracowników za granicę. Organy zaczęły żądać, by przeliczać osobno wydatki pracownika z 

każdego dnia podróży. Przemysław Wojtasik podaje przykład interpretacji, w której fiskus 

uznał, że aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dla celów lub PIT lub CIT, kwot z 

rachunków i faktur pracowników firmy, należy przeliczyć na złotówki wydatki pracownika 

według kursu z dnia roboczego, który poprzedza wystawienie rachunków. A zatem do 

wydatków z każdego dnia, firma musi stosować inny kurs, jeśli chce je rozliczyć w swoich 

kosztach. Przemysław Wojtasik wskazuje również na problemy związane z rozliczeniem dla 

celów PIT zwrotu wydatków na wyżywienie pracownika w podróży, jeśli kwoty przekraczają 

https://inforfk.pl/aktualnosci/354506,Podzielonej-platnosci-boja-sie-szczegolnie-mikrofirmy.html
http://www.rp.pl/VAT/170619747-Skarbowka-ma-sposob-na-VAT-owskich-oszustow.html
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wysokość diety (do tej wysokości świadczenia na rzecz pracowników są zwolnione z PIT). 

Niedawno NSA potwierdził stanowisko fiskusa, zgodnie z którym należy opodatkować PIT tę 

część kosztu wyżywienia pracownika w podróży, która wykracza poza ustawowo określony 

wymiar diety (sygn. akt II FSK 945/15).  

Pokaż artykuł 

Dziecko wspólnik nie składa własnego zeznania PIT – wyrok NSA 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 16-06-2017 

Aleksandra Tarka omawia wyrok NSA w zakresie sposobu rozliczenia zysków małoletniego z 

tytułu udziałów w spółce (sygn. akt II FSK 1411/15). Sprawa dotyczyła sytuacji dziecka, 

które wstąpiło do spółki w wyniku spadkobrania. Matka dziecka wystąpiła z wnioskiem o 

interpretację, pytając o to, w jaki sposób należy rozliczyć dochody dziecka z tytułu udziału w 

spółce. Argumentowała, że powinna je doliczyć do swoich dochodów z działalności 

gospodarczej. Organy uznały jednak, że nie ma racji i dochody dziecka powinno się rozliczyć 

w osobnym PIT na nazwisko dziecka, traktując je jako dochód z wykonywanej pracy. WSA 

przyznał rację matce. Wskazał, że dochodów z udziałów w spółce nie można utożsamiać z 

dochodami z wykonywanej pracy i powinny one zostać rozliczone wspólnie z dochodami 

matki. NSA potwierdził ten wyrok. Zwrócił również uwagę na to, że istnieją regulacje zgodnie 

z którymi małoletni nie może być przedsiębiorcą i ogranicza się jego zdolność do czynności 

prawnych. Osobne opodatkowanie dochodów małoletniego odnosi się jedynie do sytuacji, w 

których dziecko może nawiązać stosunek pracy bez zgody przedstawiciela ustawowego.  

Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

Efektywność urzędników skarbowych w zbieraniu podatków rośnie 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 12-06-2017 

Redakcja „Rzeczpospolitej” przeanalizowała dane z Ministerstwa Finansów z lat 2014-2016 

dotyczące kwot podatków zbieranych w tym czasie przez organy skarbowe i zatrudnienia w 

strukturach fiskusa. Paweł Rochowicz informuje, że zauważono, iż systematycznie 

redukowane jest zatrudnienie w skarbówce, przy równoczesnym wzroście kwot należności 

publicznoprawnych zbieranych przez urzędników. W ciągu ubiegłych dwóch lat zatrudnienie w 

strukturach skarbowych zmalało o prawie 10%, podczas gdy kwota ściągniętych podatków 

wzrosła o kilkanaście procent. Oznacza to, że wydajność przeciętnego urzędnika wzrosła w 

tym czasie o niemal 20%. Co więcej, systematycznie zmniejszała się liczba kontroli 

skarbowych. Najprawdopodobniej na taki stan rzeczy ma wpływ przede wszystkim 

wprowadzenie i udoskonalanie w ostatnim czasie systemów informatycznych zbierających i 

analizujących dane o podatnikach. Autor przypomina również, że choć dane o wpływach o 

budżetu za początek 2017 roku są rekordowo wysokie, to taki stan rzeczy jest efektem 

polityki wstrzymywania zwrotów VAT, co może znacząco zaburzać obraz sytuacji.  

 

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  

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306139880-Fiskus-utrudnia-rozliczenie-podrozy-sluzbowych-za-granice.html
http://www.rp.pl/Podatki/306169969-Dziecko-wspolnik-nie-sklada-wlasnego-zeznania-PIT---wyrok-NSA.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/306129967-Efektywnosc-urzednikow-skarbowych-w-zbieraniu-podatkow-rosnie.html
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