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CIT  
 

CIT: Nowe pomysły MF na uszczelnienie podatków 

Źródło: Rzeczpospolita, PAP, J.K. 25-07-2017 

Redakcja Rzeczpospolitej informuje, że resort finansów zapowiedział w ubiegłym tygodniu 

jakie działania zamierza podjąć w 2018 roku w zakresie uszczelnienia CIT. Wiceminister 

Gruza poinformował między innymi o pracach nad opodatkowaniem właścicieli nieruchomości 

komercyjnych podatkiem o stawce 0,042% wartości początkowej nieruchomości płatnym co 

miesiąc. Taki podatek, mimo że nie opodatkowuje dochodu, jest wymierzony we właścicieli 

hipermarketów, którzy często unikają płacenia CIT. Podatek miałby być odliczany od 

należnego CIT. Redakcja informuje także, że ministerstwo planuje ograniczyć możliwość 

zaliczenia do kosztów w CIT wydatków na usługi niematerialne. Po zmianach, takie wydatki 

mogłyby stanowić tylko 5% zysku spółki, aby móc zostać zaliczone do kosztów. Jeśli jednak 

spółka sama wytworzy taką usługę albo jej koszt będzie mniejszy niż 1,2 mln złotych, przepis 

nie znajdzie zastosowania.  

Pokaż artykuł 

Zmiany w PIT i CIT: zakupy do 10 tys. zł od razu w kosztach podatkowych  

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 25-07-2017 

Mateusz Maj omawia pomysł resortu finansów dotyczący wyeliminowania możliwości 

zaliczenia do kosztów w podatkach dochodowych wydatków poniesionych na usługi 

niematerialne (patrz wyżej). Szczególnie dużo kontrowersji wzbudziła wcześniejsza deklaracja 

Ministerstwa dotycząca niemożności zaliczenia do kosztów wydatków na usługi doradcze. 

Wiceminister zapowiedział jednak, że resort wycofa się z tej propozycji i limit kosztów 

(powyżej) nie będzie obejmował usług doradczych zakupionych od podmiotów 

profesjonalnych niepowiązanych z podmiotem kupującym usługę. A zatem ograniczenia 

dotyczące możliwości zaliczenia wydatków na usługi doradcze nie będą dotyczyły usług 

zakupionych od zewnętrznych kancelarii prawnych czy spółek doradczych. Będą one jednak 

ciągle dotyczyć np. centrów usług wspólnych jako podmiotów powiązanych kapitałowo z 

podmiotem zlecającym im usługi niematerialne. Ponadto, autor informuje, że projekt ustawy 

przewiduje podwyższenie wartości pojedynczej amortyzacji do kwoty 5 tys. zł (obecnie jest to 

3,5 tys. zł). Jest również możliwe, że w ostatecznej wersji ustawy limit zostanie określony aż 

na 10 tys. zł, ponieważ resort zlecił właśnie analizy takiego rozwiązania. Ustawa przewiduje 

także, że podmioty uzyskujące roczny dochód z najmu nieruchomości przekraczający 100 tys. 

zł nie będą mogły wybrać zryczałtowanej formy opodatkowania.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Odwrotne obciążenie w firmach budowlanych – zwrot VAT 

Źródło: INFOR IFK, Marian Szałucki 26-07-2017 

Autor informuje, że Minister Finansów poinstruował urzędy skarbowe, że powinny dokonywać 

zwrotu VAT w ciągu 15 dni od momentu, w którym podatnik (mikroprzedsiębiorca) będący 

firmą budowlaną objętą odwrotnym obciążeniem złoży deklarację podatkową. Istnieje więc 

szansa, że małe firmy budowlane nie będą narażane przez fiskusa na brak płynności 

finansowej, wynikający z długiego terminu zwrotu podatku. Marian Szałucki tłumaczy jednak, 

że organy mogą także dokonać weryfikacji zasadności zwrotu VAT, przedłużając termin 

zwrotu podatku poprzez dokonanie czynności sprawdzających.  

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307259959-CIT-Nowe-pomysly-MF-na-uszczelnienie-podatkow.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307259923-Zmiany-w-PIT-i-CIT-zakupy-do-10-tys-zl-od-razu-w-kosztach-podatkowych.html
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Pokaż artykuł 

MF ostrzega: nie można stosować VAT-marży do sprzedaży nowych towarów 
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 27-07-2017 

W artykule przytoczono ostrzeżenie Ministra Finansów dotyczące powszechnej w handlu 

internetowym praktyki naliczania VAT poprzez procedurę VAT-marży stosowanej do 

sprzedaży nowych towarów. Resort poinformował, że w wyniku przeprowadzonego 

monitoringu najpopularniejszych portali aukcyjnych w Polsce stwierdzono, że wielu 

sprzedawców nalicza VAT od marży, którą naliczyli przy obrocie nowymi towarami (zwłaszcza 

elektroniką), co jest praktyką mogącą wskazywać na chęć zaniżenia podstawy opodatkowania 

VAT. VAT-marża może być stosowana przy sprzedaży używanej elektroniki, tylko jednak przy 

spełnieniu kilku warunków dotyczących nabycia towaru. Sprzedawcy, którzy w efekcie 

nieprawidłowego stosowania VAT-marży zaniżą podstawę opodatkowania mogą spodziewać 

się sankcji VAT i stwierdzenia przez organ powstania zaległości podatkowej.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

PIT i CIT: rewolucyjne zmiany w podatkach bez uzasadnienia 
Źródło: Rzeczpospolita, Piotr Paśko, Anna Turska 27-07-2017 

Autorzy artykułu zwracają uwagę na proponowaną przez resort finansów nowelizację ustaw o 

PIT i CIT. Nowelizacja dotyczy aż dziewiętnastu zagadnień z zakresu podatków dochodowych i 

budzi spore kontrowersje wśród ekspertów. Według autorów projektu, jej celem jest 

uszczelnienie systemu podatkowego. Wśród zmian w PIT, przewidzianych przez ustawę 

znajduje się zaliczenie zysku z odpłatnego zbycia wierzytelności dotyczącej działalności 

gospodarczej do przychodów z działalności gospodarczej (w CIT będą to natomiast przychody 

z zysków kapitałowych). Ustawa implementuje również unijną dyrektywę w zakresie zmian  

przepisów dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji. Jedną z najważniejszych zmian w CIT 

będzie wprowadzenie źródeł przychodów, w związku z czym podatnicy będą musieli prowadzić 

osobne, szczegółowe ewidencje dotyczące przychodów z każdego źródła. Istotne jest także 

wprowadzenie podatku od powierzchni komercyjnych i ograniczeń w rozliczaniu wydatków na 

usługi o charakterze niematerialnym (patrz wyżej).  

Pokaż artykuł 

Odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie dla byłego pracownika bez PIT 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 27-07-2017 

Przemysław Wojtasik omawia interpretację Dyrektora KIS dotyczącą opodatkowania PIT 

środków wypłaconych byłemu pracownikowi w charakterze odszkodowania, jakie przewiduje 

kodeks pracy za zwolnienie związane z likwidacją stanowiska pracownika (nr interpretacji: 

0111-KDIB2-2. 4011.58.2017.2.AR). O wydanie interpretacji wniosła podatniczka, która 

zapytała fiskusa, czy powinna opodatkować PIT odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia 

za trzy miesiące pracy, wypłacone przez syndyka z masy upadłościowej jej pracodawcy. 

Argumentowała, że nie, powołując się na art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, w którym zawarto 

katalog odszkodowań zwolnionych z podatku. Fiskus potwierdził, że takie odszkodowanie 

znajduje się w katalogu zwolnionych odszkodowań, ponieważ jego wysokość lub zasady jej 

ustalania wynikają z regulacji zawartych w kodeksie pracy. Z odszkodowania za zwolnienie z 

pracy z przyczyn niedotyczących pracownika nie trzeba więc potrącać PIT.  

https://inforfk.pl/aktualnosci/356830,Odwrotne-obciazenie-w-firmach-budowlanych-zwrot-VAT.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/356976,MF-ostrzega-nie-mozna-stosowac-VATmarzy-do-sprzedazy-nowych-towarow.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307279972-PIT-i-CIT-rewolucyjne-zmiany-w-podatkach-bez-uzasadnienia.html
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Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

Skarbówka i administracja wymienią informacje 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 26-07-2017 

Monika Pogroszewska informuje, że w ubiegłym tygodniu zostało przyjęte rozporządzenie 

wykonujące przepisy ustawy o KAS. Reguluje ono sposób przekazywania danych do KAS 

przez administrację rządową i samorządową, sądy oraz prokuraturę. Od momentu, w którym 

rozporządzenie wejdzie w życie, jednostki te będą niezwłocznie udostępniać KAS dane 

zgromadzone w różnych rejestrach i ewidencjach. Poszczególne organy będą także 

współpracować z administracją skarbową w zakresie zabezpieczania miejsc przestępstw 

skarbowych. Rozporządzenie wejdzie w życie najprawdopodobniej w ciągu kilku dni, 

niezwłocznie po ogłoszeniu.  

  

Pokaż artykuł 
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http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307279984-Odszkodowanie-za-niesluszne-zwolnienie-dla-bylego-pracownika-bez-PIT.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/307269985-Skarbowka-i-administracja-wymienia-informacje.html

