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CIT  
 

CFC: czas na deklaracje podatkowe dotyczące zagranicznych spółek 
kontrolowanych 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 01-09-2017 

Paweł Rochowicz przypomina, że z końcem września mija czas na złożenie deklaracji CIT-CFC 

i PIT-CFC, wykazujących dochody zagranicznych spółek kontrolowanych. Takie deklaracje 

muszą złożyć podatnicy posiadający udziały w spółkach zagranicznych mających siedzibę lub 

zarząd w państwie będącym na liście państw Ministerstwa Finansów stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową oraz w państwach, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania przewidującej wymianę informacji podatkowych. Ponadto, 

deklarację CFC muszą złożyć również ci podatnicy, którzy posiadają przynajmniej 25% 

udziałów w spółkach zagranicznych i co najmniej połowa zysków z tych udziałów jest bierna 

(dochód z dywidend, odsetek, należności licencyjnych etc.) i opodatkowana stawką niższą niż 

14,25%.  

Pokaż artykuł 

Ograniczenie optymalizacji i limit kosztów to podwyżka podatków 
dochodowych 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 30-08-2017 

Organizacje przedsiębiorców alarmują, że planowana duża reforma CIT i PIT służy głównie 

celom fiskalnym, będąc ukrytą podwyżką podatków. Autor przypomina, że reforma ma w 

zamierzeniu realizować unijną dyrektywę ATAD, wymierzoną w optymalizacje podatkowe w 

podatkach dochodowych. Projekt ustawy przewiduje m.in. ograniczenie zaliczenia w koszty 

niektórych usług niematerialnych, o czym pisaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX Press. 

Organizacje biznesowe przypominają jednak, że przepis ten nie stanowi implementacji 

dyrektywy, ponieważ dyrektywa ATAD w ogólnie nie przewiduje podobnego obowiązku. 

Organizacje krytykują także przewidywane przez projekt zniesienie ryczałtowej 19% stawki 

PIT od przychodów uzyskiwanych przez pracowników w ramach programów motywacyjnych z 

realizacji pochodnych instrumentów finansowych i praw wynikających z papierów 

wartościowych i wydzielenie zysków kapitałowych w CIT.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Będzie interpretacja ogólna w sprawie VAT od opłat reprograficznych 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 31-08-2017 

Paweł Rochowicz informuje, że resort finansów zamierza rozwiązać problem dotyczący 

naliczenia VAT od opłat reprograficznych przy pomocy interpretacji ogólnej. Spór pomiędzy 

podatnikami a fiskusem dotyczy obecnej sytuacji, w której organy domagają się VAT od opłat 

od urządzeń kopiujących obrazy i dźwięki, płaconych przez podmioty produkujące i 

importujące sprzęt kopiujący dźwięk i obraz na rzecz organizacji zarządzających prawami 

autorskimi. Zgodnie z wyrokiem TSUE a także orzeczeniem NSA, takie opłaty nie podlegają 

VAT, ponieważ nie są usługami. Organy opierają się jednak na starych interpretacjach, nie 

uwzględniających tegorocznych orzeczeń. Wiceminister finansów Paweł Gruza poinformował w 

ubiegłym tygodniu, że interpretacja ogólna w tej sprawie jest przedmiotem prac w resorcie. 

Pokaż artykuł 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309019972-CFC-czas-na-deklaracje-podatkowe-dotyczace-zagranicznych-spolek-kontrolowanych.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308309982-Ograniczenie-optymalizacji-i-limit-kosztow-to-podwyzka-podatkow-dochodowych.html
http://www.rp.pl/VAT/308319987-Bedzie-interpretacja-ogolna-w-sprawie-VAT-od-oplat-reprograficznych.html
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Fiskus dobrze liczy VAT od wkładu niepieniężnego – wyrok NSA 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 30-08-2017 

Aleksandra Tarka omawia wyrok NSA dotyczący opodatkowania VAT aportów (sygn. akt I FSK 

2326/15). Spór dotyczył interpretacji indywidualnej, w której organ uznał, że podstawą 

opodatkowania VAT przy wniesieniu wkładu do spółki z.o.o. – S.K.A. będzie ogół praw i 

obowiązków otrzymanych w zapłacie za wkład. Podatnik chciał natomiast, by podstawą 

opodatkowania była wartość wkładu niepieniężnego (znaku towarowego) pomniejszona o 

VAT. WSA przyznał rację organowi, stwierdzając, że podstawą opodatkowania VAT powinna 

być wartość nominalna akcji objętych przez spółkę, pomniejszona o VAT. NSA zgodził się z 

takim stanowiskiem, potwierdzając tym samym, że podstawa opodatkowania VAT przy 

wniesieniu aportu powinna być liczona na „starych” zasadach, obowiązujących przed 

nowelizacją art. 29a ustawy o VAT z 2014 roku.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Rodzinne darowizny znaków towarowych na celowniku skarbówki 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 01-09-2017 

Przemysław Wojtasik zwraca uwagę na wydaną w ubiegłym tygodniu informację Szefa KAS w 

zakresie możliwości uznania przez organy za niedozwoloną optymalizację podatkową 

niektórych darowizn znaku towarowego. Szef KAS ostrzegł firmy przed wykorzystywaniem 

opisanych w komunikacie schematów rodzinnych darowizn, przyznając, że urzędnicy będą 

stosować wobec takich transakcji klauzulę o unikaniu opodatkowania, a podatnicy nie będą 

już otrzymywać w tym zakresie pozytywnych interpretacji indywidualnych. Jako przykład 

takiego schematu, Szef KAS podał wniesienie w formie darowizny do spółki rodzinnej 

stworzonego przez przedsiębiorcę znaku towarowego, a następnie udzielenie przedsiębiorcy 

licencji na wykorzystanie znaku i późniejsze amortyzowanie go przez spółkę, a także 

zaliczanie do kosztów przez przedsiębiorcę opłat licencyjnych. Taka informacja budzi obawy 

ekspertów dotyczące nadmiernej ingerencji resortu w stosunki rodzinne.  

Pokaż artykuł 

Można zmienić formę opodatkowania w ciągu roku  
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 01-09-2017 

Autor omawia interpretację Dyrektora KIS dotyczącą możliwości zmiany zasad opodatkowania 

dochodów z działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego (nr interpretacji: 0114-

KDIP3-1.4011. 202.2017.1.ES). Z wnioskiem o interpretację wystąpił przedsiębiorca, który 

zapytał o to, czy jeśli zakończył w połowie roku podatkowego działalność gospodarczą 

rozliczaną według skali, może po dwóch miesiącach rozpocząć prowadzenie działalności (pod 

tą samą co poprzednia nazwą i dotyczącą tych samych usług co wcześniej) opodatkowanej 

liniowo. Twierdził, że tak, skoro zgodnie z ustawą o PIT osoba rozpoczynająca działalność 

gospodarczą w trakcie roku podatkowego może wybrać sposób opodatkowania. 

Argumentował, że jego poprzednia działalność została zakończona w sposób stały i 

definitywny. Organ potwierdził, że w takiej sytuacji przedsiębiorca może wybrać 

opodatkowanie liniowe.  

Pokaż artykuł 

 

http://www.rp.pl/VAT/308309974-Fiskus-dobrze-liczy-VAT-od-wkladu-niepienieznego---wyrok-NSA.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309019973-Rodzinne-darowizny-znakow-towarowych-na-celowniku-skarbowki.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309019959-Mozna-zmienic-forme-opodatkowania-w-trakcie-roku.html
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Postępowanie 
 

MF rozszerza możliwość blokowania firmowych kont 
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 01-09-2017 

Redakcja INFOR IFK informuje, że przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy 

nowelizującej niektóre ustawy w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego 

do wyłudzeń skarbowych przewiduje istotne rozszerzenie uprawnień służb celno-skarbowych 

w zakresie blokowania kont w bankach lub SKOK-ach. Jeżeli ustawa wejdzie w życie w 

niezmienionym kształcie, Szef KAS uzyska uprawnienie do zablokowania konta na czas do 72 

godzin, jeżeli poweźmie podejrzenie, że jego właściciel wykorzystuje je w celach związanych z 

wyłudzeniami skarbowymi. Dzięki ustawie wejdzie także w życie system STIR, za pomocą 

którego banki i SKOK-i będą przesyłać fiskusowi informacje związane z transakcjami 

dokonywanymi przez przedsiębiorców. Ustawa jest wymierzona w podmioty wyłudzające VAT 

i ma wejść w życie po dwóch tygodniach od jej ogłoszenia. 

 

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. 

https://inforfk.pl/aktualnosci/358690,MF-rozszerza-mozliwosc-blokowania-firmowych-kont.html

