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CIT  
 

Usługę trzeba dokładnie opisać, by była kosztem 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 02-08-2017 

Przemysław Wojtasik omawia interpretację Dyrektora KIS w zakresie sposobu właściwego 

udokumentowania wydatków, które podatnik pragnie zaliczyć do kosztów uzyskania 

przychodu w CIT (nr interpretacji: 0111-KDIB2-1. 4010.77.2017.1.EN). Z wnioskiem o 

wydanie interpretacji wystąpiła spółka, która chciała rozliczyć w kosztach zwrot kosztów dla 

kontrahenta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który miałby pozyskiwać 

dla spółki klientów za granicą. Koszty udokumentowane byłyby refakturą wystawioną przez 

kontrahenta na „koszty dodatkowe zgodnie z umową” oraz dowodami zakupu towarów lub 

usług. Organ uznał jednak, że aby spółka mogła rozliczyć w swoich kosztach takie wydatki, 

musi je prawidłowo udokumentować, a także wykazać związek między ich poniesieniem a 

prowadzoną przez siebie działalnością. Wskazane dokumenty w ocenie organu nie spełniają 

tych warunków. Dowody zakupu są wystawione na kontrahenta spółki jako ich nabywcę, 

natomiast refaktura obejmująca „koszty dodatkowe zgodnie z umową” nie jest wystarczająco 

szczegółowym dokumentem.  

Pokaż artykuł 

Spółka działa od dnia umowy, która ją tworzy 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 04-08-2017 

W artykule omówiono interpretację Dyrektora KIS w zakresie możliwości korzystania z 15% 

stawki CIT w pierwszym roku działalności spółki (nr interpretacji: 0111-KDIB1-3.4010. 

137.2017.2.MST). Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka, która chciała 

skorzystać w 2017 roku z preferencyjnej stawki podatku CIT, przysługującej spółkom w 

pierwszym roku ich działalności. Chciała się upewnić, że ma do tego prawo, mimo że została 

wpisana do KRS 20 grudnia 2016 roku. We wniosku podkreślała, że do końca 2016 roku nie 

podjęła żadnych działań oraz że w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby podatku VAT jako 

czas rozpoczęcia działalności podała styczeń 2017 roku. Argumentowała, że przez 

„rozpoczęcie działalności” niezdefiniowane dokładnie w ustawie o CIT należy rozumieć 

moment rzeczywistego jej podjęcia, a nie wpisu spółki do rejestru. Dyrektor KIS nie 

potwierdził jednak tego stanowiska wskazując, że dniem rozpoczęcia działalności jest dzień 

zawarcia umowy spółki, co nastąpiło jeszcze przed jej wpisem do rejestru, w 2016 roku, a 

zatem spółka nie może rozliczyć się w 2017 roku z zastosowaniem preferencyjnej stawki CIT. 

Pokaż artykuł 

VAT 
 

MF: likwidacja deklaracji VAT najwcześniej w 2019 r.  

Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 03-08-2017 

Być może już w 2019 r. znikną deklaracje VAT. Wojciech Śliż z resortu finansów poinformował 

w ubiegłym tygodniu, że Ministerstwo rozważa takie rozwiązanie, jednak jego wprowadzenie 

zależy od funkcjonowania JPK i nastąpiłoby najwcześniej za półtora roku. Przypomniał 

również, że już w przyszłym roku deklaracje VAT będą składane wyłącznie elektronicznie i 

wszyscy podatnicy będą musieli wysyłać JPK. Być może kolejnym krokiem będzie zatem 

rozszerzenie JPK o elementy, które obecnie znajdują się w deklaracjach VAT. Byłby to kolejny 

krok zmierzający do informatyzacji systemu rozliczeń VAT. 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308029978-Usluge-trzeba-dokladnie-opisac-by-byla-kosztem.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308049965-Spolka-dziala-od-dnia-umowy-ktora-ja-tworzy.html
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Pokaż artykuł 

Wyłudzenia VAT: coraz trudniej wykazać dochowanie należytej staranności 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 31-07-2017 

Aleksandra Tarka omawia bieżące orzecznictwo NSA w zakresie dochowania należytej 

staranności w sprawdzeniu kontrahenta pod kątem uczestnictwa w wyłudzeniu podatku VAT 

(sygn. akt I FSK 1798/15). Sprawa dotyczyła firmy z branży odzysku odpadów metalowych. 

W trakcie kontroli, fiskus zarzucił jej, że odliczała VAT z tzw. pustych faktur. W spółce 

ustalono procedury mające zapobiegać nadużyciom w tym zakresie, ale organ uznał to za 

niewystarczające. Co więcej, kierownik zakładu przyznał, że miał świadomość, że odliczano 

VAT z pustych faktur. Przed sądem spółka argumentowała, że dochowała należytej 

staranności wdrażając takie procedury i wskazywała, że świadomość jej pracownika o 

zaistnieniu nadużyć nie jest równoznaczna z tym, że jej władze także były ich świadome. 

Mimo że spółka wygrała przed WSA, NSA przyznał rację organom, uznając, że samo 

wdrożenie procedur nie przesądza o tym, by spółka działała w dobrej wierze. Sąd zwrócił 

sprawę do ponownego rozstrzygnięcia wskazując na konieczność zbadania indywidualnych 

okoliczności każdej transakcji pod kątem dochowania przez spółkę należytej weryfikacji 

kontrahentów.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Zmiany w PIT i CIT osłabią konkurencyjność polskich firm 
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 03-08-2017 

Redakcja INFOR IFK przytacza komunikat Konfederacji Lewiatan, w którym organizacja 

wskazuje na negatywne skutki planowanej reformy podatków dochodowych. Konfederacja 

zwróciła uwagę na przepis projektowanej ustawy dotyczący ograniczenia możliwości 

zaliczenia do podatkowych kosztów wydatków na usługi niematerialne, mające obowiązywać, 

jeśli takie wydatki przekroczą 1,2 mln zł. Wśród usług niematerialnych znajdują się usługi 

doradcze czy reklamowe, jak również badania rynku czy przetwarzania danych. 

Przedsiębiorcy argumentują, że jest to nadmierna ingerencja ustawodawcy w konstrukcję 

podatku dochodowego i utrudnienie wykonywania działalności gospodarczej. Ze względu na 

ograniczenia w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi 

reklamowe najbardziej ucierpią te branże, w których reklama ma znaczny wpływ na 

pozyskanie klientów, takie jak branża odzieżowa czy samochodowa. Przedsiębiorcom będzie 

także znacznie trudniej konkurować z zagranicznymi podmiotami, w których kraju rezydencji 

takie ograniczenia nie obowiązują.  

Pokaż artykuł 

PIT: Nieodpłatne świadczenia związane z reklamą podlegają zwolnieniu 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 02-08-2017 

Aleksandra Tarka zwraca uwagę na wyrok WSA w Białymstoku, dotyczący opodatkowania PIT 

nagród przyznawanych w konkursach organizowanych przez firmę w ramach akcji 

promocyjnych (sygn. akt I SA/Bk 488/17). Pewna spółka zapytała we wniosku o wydanie 

interpretacji, czy jeśli wartość przyznawanych przez nią nagród nie przekraczałaby 

jednorazowo 200 złotych i byłyby one przyznawane osobom fizycznym niebędącymi 

pracownikami spółki i nieprowadzącym działalności gospodarczej, nagrody będą podlegać 

zwolnieniu z PIT przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. Organ odpowiedział 

https://inforfk.pl/aktualnosci/357242,MF-likwidacja-deklaracji-VAT-najwczesniej-w-2019-r.html
http://www.rp.pl/VAT/307319903-Wyludzenia-VAT-coraz-trudniej-wykazac-dochowanie-nalezytej-starannosci.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/357189,Zmiany-w-PIT-i-CIT-oslabia-konkurencyjnosc-polskich-firm.html
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jednak, że nagroda nie będzie korzystać ze zwolnienia przewidzianego dla nieodpłatnych 

świadczeń, ponieważ nie jest wydawana wszystkim uczestnikom, a jedynie tym osobom, 

które uzyskają najlepszy wynik w rywalizacji. WSA nie przychylił się jednak do tego 

stanowiska. W ocenie sądu do zakwalifikowania przychodu jako nieodpłatnego świadczenia 

przekazywanego w związku z promocją lub reklamą (które korzysta ze zwolnienia) kluczowe 

jest wykazanie, że otrzymujący świadczenie nie musiał spełnić wobec spółki żadnego 

świadczenia wzajemnego. Ponieważ wygrani w konkursie nie musieli spełniać żadnych 

świadczeń na rzecz organizatora, świadczenie powinno być uznane za świadczenie 

nieodpłatne i zostać objęte zwolnieniem z PIT.  

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 
 

Fiskus nie daje ochrony przed klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania 
Źródło: Rzeczpospolita, Maciej Zborowski 31-07-2017 

Nieco ponad rok temu weszła w życie kontrowersyjna klauzula przeciwko unikaniu 

opodatkowania. Z tej okazji, Maciej Zborowski omawia wydane na jej podstawie odmowy 

wydania opinii zabezpieczających jakie uzyskali w tym roku podatnicy.Autor informuje, że 

jeszcze żaden podmiot nie uzyskał opinii zabezpieczającej, która wyłącza w jego sprawie 

możliwość zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Szef KAS wydał 

natomiast dwie odmowy jej wydania. Z analizy obu odmów wynika, że organy kwestionują 

transakcje dokonywane niebezpośrednio i nieskutkujące obowiązkiem zapłaty podatku. 

Między innymi, w jednej z opinii wskazano, że transakcję należy uznać za sztuczną 

(dokonaną w celu obejścia przepisów prawa podatkowego), jeśli jej cele ekonomiczne i 

biznesowe są mało istotne i przeważa nad nimi korzyść podatkowa. Eksperci mówią jednak o 

tym, że taka opinia Szefa KAS jest zbyt mało precyzyjna i nie przekłada się na pewność 

prawa i bezpieczeństwo prawne podatników. W drugiej wydanej odmowie, Szef KAS wskazał, 

że podatnik może podać we wniosku o wydanie opinii zbyt małą ilość informacji, by wydana 

opinia miała moc ochronną. Oznacza to, że opinia nie będzie chronić podatnika, jeśli organ 

stwierdzi w trakcie postępowania, że opinia dotyczyła tylko jednej czynności, będącej 

elementem całego zespołu czynności mającego na celu uniknięcie opodatkowania.  

 

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; Henryk 
Suchecki. 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308029996-PIT-Nieodplatne-swiadczenia-zwiazane-z-reklama-podlegaja-zwolnieniu.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/307319986-Fiskus-nie-daje-ochrony-przed-klauzula-przeciwko-unikaniu-opodatkowania.html

