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CIT  
 

Jeden dokument nie potwierdzi nieściągalności wszystkich długów 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 23-08-2017 

Aleksandra Tarka omawia wyrok NSA w zakresie prawidłowego udokumentowania 

nieściągalności wierzytelności, tak aby mogły one zostać zaliczone do kosztów w CIT (sygn. 

akt II FSK 1680/15). Sprawa dotyczyła interpretacji, o którą wystąpiła spółka z branży 

budowlanej. We wniosku firma zapytała organ o to, czy jeśli posiada postanowienie o 

nieściągalności wierzytelności dotyczące jednej z wielu wierzytelności tego samego rodzaju i 

wobec tego samego dłużnika, a także istnieje stan faktyczny, z którego wynika, że reszta 

wierzytelności wynikających z tego samego kontraktu budowlanego będzie nieściągalna, 

może zaliczyć do kosztów w CIT te wszystkie wierzytelności. Powołała się na fakt, że z art. 16 

ust. 2 pkt. 1 ustawy o CIT nie wynika, że postanowienie o nieściągalności każdej z 

wierzytelności powinno być wydane osobno dla wszystkich wierzytelności. Organ uznał 

jednak, że aby podatnik mógł zaliczyć wszystkie nieściągalne wierzytelności do kosztów, dla 

każdej wierzytelności musi być wydane odrębne postanowienie. Mimo że WSA przyznał rację 

spółce, NSA nie potwierdził tego stanowiska. Sąd stwierdził, że wykładnia zaproponowana 

przez podatnika zmienia istotę art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.  

Pokaż artykuł 

Jak rozliczyć sprzedaż udziałów objętych za aport 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 23-08-2017 

Autorka omawia wyrok NSA dotyczący sposobu podatkowego rozliczenia operacji objęcia 

udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części (sygn. akt II FSK 1773/15). Sprawa dotyczyła spółki, która wystąpiła o interpretację 

indywidualną, pytając, jak powinna ustalić koszt uzyskania przychodu w CIT w przypadku 

odpłatnego zbycia udziałów w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Zastanawiała 

się, czy koszt powinien zostać ustalony w oparciu o ewidencję rachunkową spółki wnoszącej 

aport, czy w oparciu o ewidencję spółki, do której ten aport wniesiono. Organ uznał, że 

wysokość kosztu powinna zostać ustalona na podstawie ewidencji rachunkowej prowadzonej 

przez spółkę, która wniosła aport. WSA, a później także NSA, potwierdził stanowisko fiskusa. 

Sąd stwierdził, że poniesienie kosztu to wydatek obciążający majątek podatnika, a zatem 

należy go ustalić na podstawie ewidencji rachunkowej prowadzonej przez podmiot, który ten 

wydatek poniósł.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

„Pusta” faktura się nie opłaca 

Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 26-08-2017 

Redakcja INFOR IFK przytacza komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący konsekwencji 

uczestnictwa w obrocie tzw. pustymi fakturami. Resort poinformował, że funkcjonariusze KAS 

skupiają się głównie na zwalczeniu grup przestępczych organizujących proceder obrotu 

fakturami niedokumentującymi rzeczywistych transakcji. Na celowniku KAS znajdują się 

jednak także przedsiębiorcy, którzy wykorzystują takie faktury w swojej działalności, aby 

podwyższyć swoje koszty lub zwiększyć zwrot VAT. Resort przypomina o surowych sankcjach 

jakie grożą za wystawianie i posługiwanie się pustymi fakturami, jaką jest między innymi 

sankcja pozbawienia wolności do lat ośmiu za używanie lub wystawienie faktury lub faktur 

zawierających kwotę należności przekraczającą 200 tys. zł poświadczając nieprawdę co do 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308239995-Jeden-dokument-nie-potwierdzi-niesciagalnosci-wszystkich-dlugow.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308239994-Jak-rozliczyc-sprzedaz-udzialow-objetych-zaaport.html
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okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności 

publicznoprawnej lub jej zwrotu. Oprócz sankcji karnych i karno-skarbowych dla osób 

posługujących się pustymi fakturami przewidziane są konsekwencje podatkowe takie jak brak 

możliwości odliczenia VAT na podstawie pustej faktury.  

Pokaż artykuł 

Materiały budowlane darowane poszkodowanym w nawałnicach z 0 proc. 
VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, PAP, o.s. 25-08-2017 

Redakcja Rzeczpospolitej informuje, że resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia w 

sprawie obniżenia stawek VAT oraz warunków stosowania obniżonych stawek, z którego 

wynika, że nieodpłatne dostawy towarów budowlanych na rzecz poszkodowanych w 

nawałnicach będą opodatkowane 0% stawką VAT. Rozwiązanie miałoby zostać stosowane 

jedynie przejściowo, tak aby wesprzeć osoby, które zostały tego lata pozbawione dachu nad 

głową w związku z gwałtownymi opadami i wyładowaniami atmosferycznymi. Poszkodowani, 

na których rzecz dokonywane będą dostawy opodatkowane 0% stawką VAT to osoby fizyczne 

i podmioty prowadzące działalność edukacyjną, w zakresie ochrony zdrowia itd. Aby 

obdarowany mógł skorzystać z preferencyjnej stawki VAT, będzie musiał przedstawić zawartą 

na piśmie umowę darowizny, a także dokument potwierdzający powstanie szkody w 

nieruchomości. Redakcja przypomina również, że w ubiegłym tygodniu Minister Finansów 

podpisał rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku od darowizn dla poszkodowanych w 

nawałnicach.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Jednorazowa amortyzacja do 100 tys. zł dla wszystkich 
Źródło: Rzeczpospolita, Bożena Nowicka 23-08-2017 

Bożena Nowicka omawia nowe zasady dotyczące rozliczania w kosztach jednorazowych 

odpisów amortyzacyjnych. Autorka przypomina, że niedawno weszła w życie tzw. ustawa o 

robotyzacji, która tworzy nowe zachęty podatkowe dla podatników PIT i CIT. Celem tych 

przepisów jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w nowe maszyny poprawiające 

wydajność i konkurencyjność ich przedsiębiorstw – mogą oni co roku rozliczyć jednorazowo 

nakłady na środki trwałe o wysokości do 100 tys. zł, o ile minimalna wartość nakładu wynosi 

10 tys. zł. Ustawa poszerza również krąg podmiotów, które mogą skorzystać z takiego 

rozliczenia. Obecnie każdy podatnik CIT i PIT może zaliczyć w koszty jednorazowy odpis 

amortyzacyjny na opisanych powyżej zasadach, bez względu na wielkość przychodów, jakie 

osiąga w trakcie roku podatkowego.  

Pokaż artykuł 

 

Bonusy dla zagranicznych pracowników podlegają PIT – wyrok WSA 
Źódło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 22-08-2017 

W artykule omówiono wyrok WSA dotyczący opodatkowania PIT świadczeń udzielanych przez 

firmę zagranicznemu pracownikowi oddelegowanemu do pracy w Polsce (sygn. akt I SA/Po 

61/17). Sprawa dotyczyła interpretacji, o którą wystąpiła spółka będąca członkiem 

międzynarodowej grupy kapitałowej, która zatrudniała w Polsce pracowników innych 

podmiotów z grupy, będących obywatelami m.in. Korei Południowej. Tak oddelegowanym 

https://inforfk.pl/aktualnosci/358065,Pusta-faktura-sie-nie-oplaca.html
http://www.rp.pl/VAT/308259913-Materialy-budowlane-darowane-poszkodowanym-w-nawalnicach-z-0-proc-VAT.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308239985-Jednorazowa-amortyzacja-do-100-tys-zl-rocznie-dla-wszystkich.html
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pracownikom spółka zapewniała określone świadczenia, m.in. zakwaterowanie w Polsce i 

pokrycie kosztów edukacji ich dzieci. We wniosku o interpretację firma chciała się upewnić, że 

wymienione świadczenia nie stanowią dla zagranicznych pracowników przychodu ze stosunku 

pracy opodatkowanego polskim PIT. Organ uznał jednak, że ww. świadczenia przynoszą 

pracownikom wymierną korzyść majątkową i powinny zostać uznane za przychód w 

rozumieniu ustawy o PIT. WSA w Poznaniu potwierdził stanowisko skarbówki wskazując, że 

takie świadczenia stanowią przychód opodatkowany PIT, jako świadczenia spełnione za zgodą 

pracownika, w jego interesie i przynoszące wymierną korzyść, którą można przypisać 

indywidualnie każdemu pracownikowi.  

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 
 

Fiskus musi udowodnić zarzuty w przypadku uznania umowy za fikcyjną 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 24-08-2017 

Monika Pogroszewska omawia wyrok WSA w Warszawie dotyczący prawidłowości 

kwestionowania przez organy rozliczeń przedsiębiorcy w sytuacji, gdy dokonuje on transakcji 

z członkiem rodziny (sygn. akt III SA/Wa 382/16).  Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, którego 

w wyniku kontroli organy posądziły o odliczanie kosztów z faktur niedokumentujących 

rzeczywistych transakcji. Podatnik w odwołaniu do UKS zarzucił organom, że prowadziły 

postępowanie dowodowe selektywnie. UKS podtrzymał stanowisko organu, jednak WSA w 

Warszawie zgodził się z podatnikiem. Między innymi, sąd uznał, że organ naruszył przepisy 

proceduralne, nie umożliwiając podatnikowi terminu do wypowiedzenia się w sprawie 

materiału dowodowego. WSA odniósł się także do zarzutu, zgodnie z którym przedsiębiorca 

korzystał z pustych faktur. Według sądu organ stwierdził, że podatnik korzystał z pustych 

faktur tylko dlatego, że kontrahentem był syn podatnika i pod tak postawioną tezę 

dopasowywał swoją wybiórczą ocenę dowodów.  

 

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/308229988-Bonusy-dla-zagranicznych-pracownikow-podlegaja-PIT---wyrok-WSA.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/308249975-Fiskus-musi-udowodnic-zarzuty-w-przypadku-uznania-umowy-za-fikcyjna.html

