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CIT  
 

Czy spółka w likwidacji po przekazaniu składników majątku wspólnikom 
zapłaci CIT 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 15-09-2017 

Aleksandra Tarka omawia pierwszy wyrok NSA dotyczący powstania przychodu w CIT po 

stronie spółki z o.o. przekazującej wspólnikom majątek w związku z jej likwidacją (sygn. akt 

II FSK 658/17). Sprawa dotyczyła interpretacji, o którą wystąpiła spółka z o.o., która miała 

zostać likwidowana. Wnioskodawczyni zapytała organ, czy jeśli wyda swoim udziałowcom 

składniki majątku pozostałe po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli, powstanie po jej 

stronie przychód w CIT. Organ uznał, że ponieważ spółka wykona swoje zobowiązanie wobec 

wspólników poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego, osiągnie przychód opodatkowany 

CIT, ponieważ taki stan faktyczny jest analogiczny do sytuacji, w której spółka zbyłaby 

składniki majątku i przekazała udziałowcom środki pieniężne. WSA potwierdził stanowisko 

fiskusa. Do takiej wykładni przepisów przychylił się także NSA, powołując się na art. 14a ust. 

1 ustawy o CIT. Sąd zwrócił uwagę, że przepis ten miał na celu eliminację optymalizacji 

podatkowej i unikania opodatkowania w CIT poprzez opodatkowanie m.in. wypłaty dywidendy 

w formie rzeczowej. Sąd uznał, że ta regulacja ma zastosowanie także w sytuacji przekazania 

składników majątku, mających charakter świadczeń niepieniężnych udziałowcom spółki z o.o. 

po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.  

Pokaż artykuł 

Ustawa o CIT nie premiuje wadliwego wykonania usługi 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 13-09-2017 

Autorka zwraca uwagę na wyrok WSA w Poznaniu dotyczący możliwości rozliczenia w 

kosztach w CIT odszkodowań wypłacanych przez przewoźnika klientom w związku ze 

szkodami i opóźnieniami (sygn. akt I SA/Po 1102/16). Z wnioskiem o wydanie interpretacji 

indywidualnej wystąpiła spółka świadcząca usługi logistyczne i transportowe. Tłumaczyła, że 

podczas świadczenia usług dochodzi czasami do powstania szkód w przesyłkach lub 

znacznych opóźnień skutkujących po stronie spółki koniecznością zapłaty odszkodowania. 

Kierowcy dostarczający przesyłki nie są jednak zatrudnieni przez spółkę, tylko świadczą pracę 

na rzecz podmiotów, którym wnioskodawczyni zleca transport przesyłek. Wnioskodawczyni 

chciała się dowiedzieć, czy może zaliczyć do kosztów w CIT odszkodowania wypłacane swoim 

klientom w związku z opóźnieniami i powstałymi szkodami, jak również odszkodowania 

płacone w celu utrzymania dobrych relacji z klientami strategicznymi, jeżeli usługa transportu 

przesyłki świadczona jest przez jej podwykonawców. Organ odmówił, powołując się na art. 16 

ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, dotyczący niemożności zaliczenia do kosztów w CIT wydatków 

poniesionych w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 

ustawy o CIT, w związku z którym do kosztów nie można zaliczyć wydatków na 

reprezentację.  

Pokaż artykuł 

 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309159913-Czy-spolka-w-likwidacji-po-przekazaniu-skladnikow-majatku-wpsolnikom-zaplaci-CIT.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309139995-Ustawa-o-CIT--niepremiuje-wadliwego-wykonania-uslugi.html
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VAT 
 

Lista dobrych praktyk chroniących przed oszustami w VAT do końca 
października 

Źródło: Rzeczpospolita, Redakcja INFOR IFK 15-09-2017 

Redakcja INFOR IFK informuje o wypowiedzi wiceministra finansów Pawła Gruzy, z której 

wynika, że już pod koniec października podatnicy poznają najprawdopodobniej listę praktyk 

świadczących o dochowaniu przez firmę należytej staranności w VAT. Większość opisanych 

praktyk będzie odnosić się do sposobu weryfikacji kontrahenta pod kątem uczestnictwa w 

procederze wyłudzenia VAT. W chwili obecnej resort finansów opracowuje dokument na 

podstawie zakończonych w ubiegłym tygodniu konsultacji społecznych. Wiceminister 

ostrzegał również ponownie przedsiębiorców przed korzystaniem z tzw. pustych faktur, 

wskazując, że resort zamierza w najbliższym czasie zaostrzyć kontrole pod tym kątem, co 

będzie możliwe głównie dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych. 

Ponadto, Paweł Gruza poinformował, że w Ministerstwie toczą się prace nad projektem o 

monitorowaniu przepływów finansowych związanych z wyłudzeniami skarbowymi i nad 

projektem ustawy dotyczącej split payment w VAT. 

Pokaż artykuł 

VAT: Sankcja tak, ale w granicach rozsądku 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 13-09-2017 

Aleksandra Tarka omawia wyrok WSA w Poznaniu dotyczący możliwości żądania od podatnika 

zapłaty podatku VAT wynikającego z faktu wystawienia przez niego faktury dokumentującej 

czynność wyłączoną z VAT, jeśli nie doszło do uszczuplenia budżetu (sygn. akt I SA/Po 

1273/16). Sprawa dotyczyła podatniczki, u której organ podczas przeprowadzanej kontroli 

stwierdził wystawienie dwóch faktur dla transakcji wyłączonych z opodatkowania VAT 

(sprzedaż zakładu, który mógł być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa). Fiskus 

uznał, że były to puste faktury i w związku z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT podatniczka 

powinna zapłacić wykazany w nich podatek, bez względu na to czy wystawiła faktury 

świadomie, czy działając pod wpływem błędu. Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu, który uznał 

wprawdzie sprzedaż zakładu za wyłączoną z opodatkowania VAT sprzedaż przedsiębiorstwa, 

jednak stwierdził także, że wystawionych pod wpływem błędu faktur nie można uznać za 

puste faktury, których wystawienie surowo sankcjonuje art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. W 

stanie faktycznym wystawienie faktur nie spowodowało uszczuplenia budżetu, ponieważ nie 

doszło do zwrotu VAT na rzecz podatniczki i w związku z tym sąd uznał, że stosowanie 

surowych sankcji z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT jest nieuzasadnione.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Dostał pieniądze, wykazuje przychód 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 12-09-2017 

Przemysław Wojtasik omawia interpretację Dyrektora KIS w zakresie sposobu rozliczenia dla 

celów PIT usługi świadczonej etapami i opłacanej w kilku transzach (nr interpretacji: 0115-

KDIT3.4011.194.2017. 1.WM). O interpretację wystąpił przedsiębiorca, który zamierzał 

produkować maszyny. Produkcja miała być podzielona na trzy etapy i każdy z nich miałby być 

osobno opłacany przez kontrahenta. Podatnik chciał się dowiedzieć, w którym momencie 

powinien wykazać przychód. Sam argumentował, że przychód powinien zostać wykazany w 

momencie otrzymania każdej z płatności. Organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy, 

https://inforfk.pl/aktualnosci/359453,Lista-dobrych-praktyk-chroniacych-przed-oszustami-w-VAT-do-konca-pazdziernika.html
http://www.rp.pl/VAT/309139996-VAT-sankcja-tak-ale-w-granicach-rozsadku.html
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powołując się na art. 14 ust. 1 ustawy o PIT. We wskazanym stanie faktycznym datą 

powstania przychodu będzie zatem dzień, w którym przedsiębiorca otrzyma każdą z płatności 

od kontrahenta.  

Pokaż artykuł 

Nowa wersja zmian w podatkach – rozmowa z Maciejem Żukowskim z 

ministerstwa finansów 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 13-09-2017 

Monika Pogroszewska w rozmowie z dyrektorem departamentu podatków dochodowych w 

Ministerstwie Finansów porusza temat planowanej nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Maciej Żukowski 

przypomina, że głównym celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu podatkowego. W tym 

zakresie ustawa implementuje dyrektywę Rady UE 2016/1164, która ma przeciwdziałać praktykom 

unikania opodatkowania. Odnośnie do PIT, projektowana ustawa zakłada zmianę klasyfikacji 

przychodów, które są uzyskiwane w ramach programów motywacyjnych. Po zmianach będą one 

stanowić przychód ze stosunku pracy, co pozwoli na opodatkowanie ich według skali. Ponadto, 

planowane jest podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych umożliwiającego odliczenie tych wydatków do kwoty 10 tys. zł. Resort utrzyma też 

najprawdopodobniej pomysł wprowadzenia limitu przychodów w wysokości 100 tys. zł dla 

ryczałtowego opodatkowania wynajmu nieruchomości w stawce 8,5%. Powyżej 100 tys. stawka 

wynosić będzie 12,5%. Dyrektor departamentu podatków dochodowych w resorcie finansów 

poinformował również, że projektowany podział na źródła dochodów w CIT nie będzie dotyczył 

banków, SKOK-ów ani instytucji finansowych. Ponadto, według najnowszej wersji projektu z limitu 

kosztów usług niematerialnych wyłączone zostaną koszty usług, opłat i licencji ponoszonych na 

rzecz podmiotów, które nie są powiązane z podatnikiem oraz koszty opłat i licencji bezpośrednio 

związanych z wytworzeniem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi, a także koszty 

ponoszone na rzecz innej spółki z jednej PGK. Projekt zakłada także podwyższenie limitu kosztów 

usług niematerialnych do 3 mln zł. Zmiany najprawdopodobniej wejdą w życie z początkiem 2018 

roku. 

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 
 

Większa ochrona podatników przed nieuczciwymi kontrahentami 
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 14-09-2017 

Autorzy informują, że Rada Ministrów przyjęła w ubiegłym tygodniu projekt ustawy o zmianie 

ustawy Ordynacja Podatkowa zakładający rozwiązanie, zgodnie z którym przedsiębiorcy będą 

mogli zwrócić się do organów skarbowych z pytaniem dotyczącym terminowego uiszczania 

zobowiązań podatkowych przez ich kontrahentów. Jeśli ustawa wejdzie w życie, tajemnica 

skarbowa zostanie zniesiona m.in. w odniesieniu do informacji dotyczących niezłożenia przez 

kontrahenta podatnika deklaracji podatkowych lub zalegania przez niego w podatkach 

wynikających z deklaracji lub innych dokumentów przedstawianych organom. Redakcja 

INFOR IFK informuje także, że projekt zakłada, że dowodami w postępowaniu przed organami 

KAS będą mogły być informacje zgromadzone w wyniku działalności analitycznej KAS, takie 

jak analizy big data.  

 

Pokaż artykuł 
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http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309129969-Dostal-pieniadze-wykazuje-przychod.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309139983-Nowa-wersja-zmian-w-podatkach---rozmowa-z-Maciejem-Zukowskim-z-ministerstwa-finansow.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/359381,Wieksza-ochrona-podatnikow-przed-nieuczciwymi-kontrahentami.html

