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CIT  
 

CIT: moment rozliczenia wynagrodzeń pracowników w kosztach – 
interpretacja podatkowa 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 17-08-2017 

Mateusz Maj omawia interpretację Dyrektora KIS dotyczącą rozliczenia w kosztach w CIT 

wynagrodzeń i składek ZUS pracowników firmy (nr interpretacji: 0111-KDIB1-3.4010.1 

80.2017.1.MST). Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła firma deweloperska, która 

zatrudniała m.in. architektów i inżynierów raportujących szczegółowo swój czas pracy. Na tej 

podstawie, firma przypisywała wydatki na pensje i składki ZUS dla pracowników do 

poszczególnych prac związanych z danym etapem projektu. Mogła także przyporządkować te 

wydatki do przychodów, jakie otrzymywała w związku wykonaniem poszczególnych etapów 

inwestycji. We wniosku podała przykład sprzedaży poszczególnych mieszkań – sprzedając 

jedno mieszkanie, chciała rozliczyć w kosztach odpowiednią część wydatków na 

wynagrodzenie dla pracowników, którzy uczestniczyli w jego budowie. Spytała zatem, czy 

może rozliczyć w kosztach tę część wydatków na wynagrodzenie i składki, która jest związana 

z osiągniętym przychodem. Organ odpowiedział jednak, że pensje i składki ZUS dla 

pracowników są kosztem w CIT dla pracodawcy w tym miesiącu, za który są one należne 

pracownikom i można je rozliczyć jedynie w tym okresie.  

Pokaż artykuł 

Bez CIT od poręczeń kredytowych pomiędzy spółkami grupy 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 16-08-2017 

Aleksandra Tarka omawia wyrok WSA w Poznaniu dotyczący kwestii powstania przychodu w 

CIT przy udzieleniu wzajemnych poręczeń pomiędzy spółkami grupy (sygn. akt I SA/Po 

142/17). Sprawa dotyczyła spółki, która uważała, że jeśli poręcza kredyty i pożyczki spółkom 

z grupy i sama otrzymuje takie poręczenia, nie ma miejsca nieodpłatne świadczenie i po 

stronie żadnej ze spółek nie powstaje przychód. Organ uznał jednak, że ponieważ poręczenia 

udziela się spółkom zazwyczaj za wynagrodzeniem, poręczenia o których mowa powodują 

powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Nie powstanie on jedynie w 

sytuacji, gdy spółka, która sama otrzymała poręczenie, także poręczy pożyczkę lub kredyt 

podmiotowi, od którego takie poręczenie otrzymała i oba poręczenia będą ekwiwalentne. WSA 

w Poznaniu przychylił się jednak do stanowiska spółki uznając, że otrzymanie przez spółkę 

poręczenia od podmiotu z grupy nie skutkuje powstaniem po stronie spółki przychodu z tytułu 

nieodpłatnego świadczenia, ponieważ w ramach wielostronnego stosunku zobowiązaniowego 

istniejącego wewnątrz grupy, spółka jest także zobowiązana udzielić analogicznego 

poręczenia innemu podmiotowi. W tym zakresie, zdaniem sądu, ekwiwalentność świadczeń 

nie może być rozpatrywana jedynie w ramach stosunku poręczający-spółka, tylko należy ją 

badać w ramach zobowiązań istniejących w całej grupie. Spółka mogłaby jednak w takiej 

sytuacji uzyskać przychód z tytułu częściowo odpłatnych świadczeń, gdyby poręczenia 

udzielone spółce pozostawały w znacznej dysproporcji do poręczeń, których udzieliła ona 

innym członkom grupy.  

Pokaż artykuł 

 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308179987-CIT-moment-rozliczenia-wynagrodzen-pracownikow-w-kosztach---interpretacja-podatkowa.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308169996-Bez-CIT-od-poreczen-kredytowych-pomiedzy-spolkami-grupy.html
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VAT 
 

Szybszy zwrot VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej 

Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 18-08-2017 

Autorzy omawiają zmiany dotyczące skrócenia terminu realizacji zwrotu nadwyżki podatku 

naliczonego dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej. Pod koniec czerwca zastępca 

szefa KAS zapowiedział, że organy będą realizować zwroty VAT dla takich podmiotów w 

skróconym czasie (do 15 dni), jeśli w tym terminie fiskus będzie mógł zweryfikować 

prawidłowość zwrotu. Aby przekonać organ, że działają w sposób przejrzysty i mają prawo do 

szybszego zwrotu podatku, mikroprzedsiębiorcy powinni przekazać ewidencję podatkową w 

formie JPK_VAT za okres, z którego wynika zwrot, a także przesłać elektronicznie deklarację 

VAT albo złożyć ją osobiście w urzędzie skarbowym. Podjęcie tych działań umożliwi 

urzędnikom jak szybszy zwrot VAT. 

Pokaż artykuł 

Paragon fiskalny, a nie kelnerski 
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 17-08-2017 

Redakcja INFOR IFK informuje, że fiskus przeprowadził niedawno kontrole prawidłowości 

fiskalizacji obrotu w kawiarniach i restauracjach. W poprzednich numerach DMS TAX Press 

pisaliśmy o ostrzeżeniu, jakie wystosował resort finansów, dotyczącym prawidłowego 

ewidencjonowania sprzedaży produktów gastronomicznych. Ministerstwo informowało między 

innymi o tym, że kelnerzy mają obowiązek prawidłowo wręczyć klientom paragon fiskalny (a 

nie kelnerski, który nie pochodzi z kasy fiskalnej). Jak wskazuje Redakcja, urzędnicy 

przeprowadzili w ubiegłym tygodniu wiele kontroli w centrum Warszawy, wymierzając 

grzywny o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Urzędnicy zapowiadają także, że 

zamierzają kontynuować zaostrzone kontrole, zwłaszcza w ośrodkach turystycznych.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Lokal za środki małżonków, ale bez ryczałtu w PIT – wyrok NSA 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 16-08-2017 

Aleksandra Tarka omawia wyrok NSA dotyczący podatkowego rozliczenia najmu lokalu 

użytkowego (sygn. akt II FSK 1940/15). Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej, w 

której organ uznał, że skoro wnioskodawca odliczał VAT od wydatków na budowę lokalu, 

najmu tego lokalu nie można uznać za najem prywatny opodatkowany zryczałtowaną stawką 

8,5% PIT. Podatnik argumentował, że lokal wchodzący w zakres jego współwłasności 

małżeńskiej został wybudowany z prywatnych środków jego i żony i nie jest wykorzystywany 

w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. WSA w Rzeszowie przyznał rację 

fiskusowi. Podobnie sprawę rozstrzygnął NSA wskazując, że odliczając VAT na etapie budowy 

lokalu, podatnik podjął decyzję o powiązaniu najmu z prowadzoną przez siebie działalnością 

gospodarczą i nie może rozliczyć najmu zryczałtowaną stawką 8,5% PIT. 

Pokaż artykuł 

Zachowek kosztem podatkowym w PIT – interpretacja podatkowa 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 16-08-2017 

Mateusz Maj omawia interpretację indywidualną dotyczącą podatkowego rozliczenia 

przychodu ze sprzedaży mieszkania przejętego przez podatników w ramach rozliczeń między 

spadkobiercą a uprawnionymi do zachowku (nr interpretacji: 0113-KDIPT2-2. 

https://inforfk.pl/aktualnosci/357846,Szybszy-zwrot-VAT-dla-mikroprzedsiebiorcow-z-branzy-budowalnej.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/357818,Paragon-fiskalny-a-nie-kelnerski.html
http://www.rp.pl/Podatki/308169979-Lokal-za-srodki-malzonkow-ale-bez-ryczaltu-w-PIT---wyrok-NSA.html
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4011.114.2017. 1.KR). Z wnioskiem o interpretację wystąpiła podatniczka, która wraz z 

bratem otrzymała własność mieszkania od spadkobiercy, którego pozwała o zachowek. 

Zamiast spłacić zachowek w gotówce, spadkobierca przeniósł na rodzeństwo własność 

mieszkania, a rodzeństwo zdecydowało się sprzedać nieruchomość po roku. Podatniczka 

zapytała zatem czy może rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży mieszkania, 

wartość wierzytelności z tytułu zachowku, którą umorzyła przejmując udziały w mieszkaniu. 

Dyrektor KIS uznał, że rodzeństwo może rozliczyć w kosztach wartość zachowku, odsetek, a 

nawet kosztów procesu, których podatnicy nie dochodzili od spadkobiercy, jako zapłatę za 

przejęte udziały w mieszkaniu.  

Pokaż artykuł 

 

Podatek handlowy 
 

Podatek od handlu zawieszony do 2019 r.  
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 17-08-2017 

Redakcja INFOR IFK informuje, że Rządowe Centrum Legislacji opublikowało na swojej 

stronie projekt nowelizacji ustawy o podatku od handlu detalicznego. Wynika z niego, że 

pobór podatku zostanie zawieszony aż do 1 stycznia 2019 roku. Autorzy przypominają, że 

stosowanie przepisów ustawy o podatku od handlu detalicznego zostało zawieszone w 

związku z postępowaniem wszczętym przez Komisję Europejską we wrześniu, mającym 

wyjaśnić, czy ustawa nie narusza unijnych regulacji dotyczących pomocy publicznej. 

Dotychczas, pobór podatku został zawieszony tylko do końca 2017 roku. Jeśli nowelizacja 

wejdzie w życie, stan zawieszenia utrzyma się co najmniej o rok dłużej.  

 

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/Podatki/308169990-Zachowek-kosztem-podatkowym-w-PIT---interpretacja-podatkowa.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/357774,Podatek-od-handlu-zawieszony-do-2019-r.html

