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CIT  
 

Fiskus ujawni dane z zeznań CIT największych firm 

Źródło: INFOR IFK, Alicja Fal 30-06-2017 

Alicja Fal informuje, że już niedługo do publicznej wiadomości podawane będą przychody, 

koszty, dochód lub strata, podstawa opodatkowania, kwota należnego podatku oraz 

efektywna stopa podatkowa 4,5 tys. przedsiębiorstw o największych przychodach oraz 

wszystkich podatkowych grup kapitałowych. Resort finansów przedstawił bowiem projekt 

ustawy nowelizującej ustawę o CIT, która w dość szerokim zakresie znosi tajemnicę skarbową 

w stosunku do podatników CIT. Pierwsza taka publikacja będzie najprawdopodobniej miała 

miejsce we wrześniu przyszłego roku i obejmie pięć poprzednich lat podatkowych. 

Przewidywany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2018 roku.  

Pokaż artykuł 

Optymalizacja: fiskus zachęca do poprawy firmy zaniżające podatki 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 29-06-2017 

Przemysław Wojtasik przytacza wypowiedź resortu finansów, z której wynika, że firmy, które 

zdecydują się na rezygnację z dokonanej optymalizacji i dobrowolną korektę rozliczeń oraz 

zapłatę podatku, mogą liczyć na zwolnienie z odpowiedzialności karnoskarbowej i obniżenie 

stawki odsetek za zwłokę do 4% lub 6% (z podstawowej stawki 8%). Wypowiedź dotyczyła 

czterech komunikatów, w których Ministerstwo Finansów ostrzega firmy dokonujące 

niedozwolonych optymalizacji podatkowych, przed możliwymi sankcjami. Cytowany ekspert 

przypomina, że sankcje karnoskarbowe mogą być bardzo surowe i narażony jest na nie 

przede wszystkim zarząd i osoby zajmujące się finansami firmy. Jednak nie wszystkie spółki, 

które dokonały restrukturyzacji pozwalającej na optymalizację, powinny obawiać się sankcji, 

ponieważ jedynie transakcje, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, mogą zostać 

zakwestionowane przez organy.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Jak uniknąć nierzetelnych transakcji w VAT 

Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 28-06-2017 

Redakcja INFOR IFK przytacza komunikat Ministerstwa Finansów, w którym wytłumaczono, 

jak przedsiębiorcy powinni weryfikować swoich kontrahentów, aby uniknąć uczestnictwa w 

transakcjach mających na celu wyłudzenie podatku VAT. Ministerstwo oznajmiło, że 

przedsiębiorcy są obowiązani do weryfikowania swoich kontrahentów z zachowaniem 

należytej staranności, między innymi poprzez sprawdzenie statusu swoich kontrahentów we 

wszystkich możliwych rejestrach (CEIDG, KRS, REGON), a także sprawdzenie statusu 

kontrahentów w VAT na Portalu MF lub w urzędzie skarbowym. Co więcej, przedsiębiorcy 

powinni w odpowiedni sposób weryfikować podejrzane transakcje, zwłaszcza te, które wydają 

się szczególnie korzystne. Resort przestrzega również przed konsekwencjami uczestnictwa w 

nielegalnych transakcjach, takimi jak wykreślenie podmiotu jako podatnika VAT, sankcja 30% 

lub 100% lub kara pozbawienia wolności do 25 lat.  

Pokaż artykuł 

https://inforfk.pl/aktualnosci/355235,Fiskus-ujawni-dane-z-zeznan-CIT-najwiekszych-firm.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306299855-Optymalizacja-fiskus-zacheca-do-poprawy-firmy-zanizajace-podatki.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/355122,Jak-unikac-nierzetelnych-transakcji-w-VAT.html
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Rośnie liczba firm wykreślonych z rejestru VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 26-06-2017 

Monika Pogroszewska omawia wypowiedź wiceministra finansów dotyczącą przepisów 

pozwalających na wykreślenie z rejestru VAT podatnika bez wcześniejszego poinformowania 

go o tym fakcie przez organy. Wiceminister poinformował, że od stycznia wykreślono w ten 

sposób z rejestru prawie 56 tys. podmiotów. Wskazał również, że w większości przypadków 

spowodowane to było zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej na okres dłuższy 

niż pół roku. Cytowany przez autorkę ekspert przypomina, że kontrahenci przedsiębiorców 

wykreślonych z rejestru VAT nie będą mogli odliczyć VAT od faktur wystawionych przez te 

podmioty. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa, przed definitywnym wykreśleniem 

podmiotu z rejestru urzędnicy podejmują próby kontaktu z przedsiębiorcą, dlatego nie należy 

obawiać się niespodziewanej utraty statusu podatnika VAT. Można również przywrócić 

rejestrację, jeśli wykreślony podmiot wykaże, że nie wystąpiły przesłanki wykreślenia.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Karta podatkowa: Szukanie najemców przez pośrednika wyklucza 
preferencję 
Źródło: Rzeczpospolita, Marcin Szymankiewicz 28-06-2017 

Autor porusza temat opodatkowania dochodu z najmu w formie karty podatkowej. 

Przypomina, że w taki sposób mogą rozliczać się podatnicy PIT prowadzący pozarolniczą 

działalność gospodarczą, a także niektóre inne osoby fizyczne. Opodatkowanie dochodu z 

najmu w tej formie możliwe jest przy spełnieniu ustawowych warunków, w tym prowadzenia 

działalności hotelarskiej nieprzekraczającej najmu 12 pokoi gościnnych i niekorzystania z 

pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę czy, co do zasady, usług innych 

zakładów. A zatem osoby rozliczające dochody z najmu w formie karty podatkowej nie mogą 

korzystać z usług pośrednictwa takich jak wyspecjalizowane portale internetowe pośredników 

nieruchomości. Stanowisko, zgodnie z którym podatnik świadczący usługi najmu i 

korzystający przy tym z usług pośrednika nie ma prawa do rozliczenia się w formie karty 

podatkowej, potwierdza między innymi interpretacja Dyrektora KIS o numerze 2461-IBPB-1-

1.23.2017.1.WRz.  

Pokaż artykuł 

Dywidenda rzeczowa niekorzystna dla wspólników spółki osobowej 
Źródło: Rzeczpospolita, Jonasz Kopczyk 26-06-2017 

Jonasz Kopczyk omawia wyrok WSA w Gliwicach dotyczący opodatkowania wypłaty 

dywidendy rzeczowej przez spółkę jawną (sygn. akt I SA/GI 1417/16, I SA/GI 1418/16). 

Sprawa dotyczyła wspólników spółki jawnej, którzy we wniosku o interpretację zapytali, czy 

jeśli podejmą uchwałę o wypłacie zysku zgromadzonego w kapitale zapasowym w formie 

rzeczowej, to znaczy przeniosą na siebie własność nieruchomości, która jest własnością 

spółki, to taka wypłata zostanie opodatkowana PIT. Sami uważali, że nie, bo w opisanym 

stanie faktycznym nie znajduje zastosowania art. 14 ust. 2e i 2f ustawy o PIT. Skarbówka nie 

potwierdziła jednak tego stanowiska. Organ uznał, że jeśli spółka jawna zostanie zwolniona z 

wypłaty zysku poprzez przeniesienie na wspólników własności należącej do niej 

nieruchomości, to po stronie spółki powstanie przychód, który będą musieli rozpoznać jej 

http://www.rp.pl/VAT/306289977-Rosnie-liczba-firm-wykreslonych-z-rejestru-VAT.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306289990-Karta-podatkowa-Szukanie-najemcow-przez-posrednika-wyklucza-preferencje.html
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wspólnicy w odpowiedniej proporcji do posiadanych przez siebie udziałów w spółce. WSA w 

wydanym wyroku zgodził się z organem.  

Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

Klauzula odmawiająca wydawania interpretacji indywidualnych jest już 

stosowana 
Źródło: Rzeczpospolita, PAP, wp 29-06-2017 

Ministerstwo Finansów poinformowało, że skarbówka wszczęła już jedno postępowanie na 

podstawie klauzuli pozwalającej jej podważyć transakcje, które dają podmiotom ich 

dokonujących korzyści podatkowe o wysokości przekraczającej 100 tys. zł. Resort 

poinformował również, że administracja skarbowa planuje stosować tę klauzulę znacznie 

częściej niż dotychczas. Redakcja Rzeczpospolitej przypomina, że dotychczas przepisy 

stosowane były najczęściej przy odmowie wydania interpretacji – w ciągu roku nastąpiło to 

już prawie 700 razy. Wskazuje również, że przedsiębiorcy mogą znaleźć wskazówki odnośnie 

do tego, jakie transakcje mogą zostać uznane za niedozwolone na podstawie klauzuli, w 

ostrzeżeniach wydawanych przez Ministerstwo.  

 

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/306269979-Dywidenda-rzeczowa-niekorzystna-dla-wspolnikow-spolki-osobowej.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/306299963-Klauzula-odmawiajaca-wydawania-interpretacji-indywidualnych-jest-juz-stosowana.html

