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CIT  
 

Większa ulga na działalność B+R od 2018 r. 

Źródło: INFOR.PL, Piotr Śmiłowicz 16-11-2017 

Z początkiem nadchodzącego roku wejdzie w życie ustawa zmieniająca niektóre ustawy w 

celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. W ubiegłym tygodniu przepisy 

zostały przyjęte przez Senat. Jak informuje autor, w nowelizacji przewidziano zwiększenie 

ulgi na działalność badawczo-rozwojową do 100% dla zwykłych podmiotów i do 150% dla 

podmiotów o statusie centrów badawczo-rozwojowych. Ustawa przewiduje również regulacje 

podatkowe korzystne dla przedsiębiorstw działających na terenie specjalnych stref 

ekonomicznych.  

Pokaż artykuł 

Ministerstwo Finansów ostrzega przed optymalizacją 

Źródło: Rzeczpospolita, Marta Ignasiak 13-11-2017 

Marta Ignasiak informuje o wystosowanym w ubiegłym tygodniu przez Ministerstwo Finansów 

ostrzeżeniu w zakresie wykorzystania struktur zawierających europejskie spółki 

pośredniczące, tworzonych w celu nadużycia zwolnienia podatkowego dla dywidend. 

Ostrzeżenie odnosi się do sytuacji, w której w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej 

wykorzystuje się podmioty pośredniczące, zarejestrowane m.in. w Luksemburgu, które 

zostały utworzone w celu transferu zysków do rajów podatkowych. Podmioty tworzące takie 

struktury wykorzystują niedopasowania w systemach prawnych państw członkowskich, by 

zmniejszyć swoją podstawę opodatkowania w CIT w Polsce. W opublikowanym ostrzeżeniu 

resort wskazał, że na podstawie art. 22c ustawy o CIT zamierza ograniczać możliwość 

skorzystania ze zwolnienia przysługującego takim podmiotom, jeśli będą one korzystały ze 

zwolnienia wyłączenie w celu przekazania środków do spółki zarejestrowanej w raju 

podatkowym, tak by uniknąć opodatkowania. Spółki nie skorzystają więc ze zwolnienia, jeśli 

stosowane przez nie konstrukcje prawne będą nieadekwatne lub zbędne dla realizacji 

przeprowadzanych zdarzeń lub jeśli czynności nie będą miały „rzeczywistego charakteru”.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

TSUE: polskie przepisy o VAT od sprzedaży nieruchomości są sprzeczne z 
unijnymi 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 17-11-2017 

Autor omawia wyrok TSUE w sporze pomiędzy polskimi organami skarbowymi a spółką 

Kozuba Premium Selection, dotyczący zgodności z prawem unijnym polskich przepisów o VAT 

od nieruchomości (sygn. C-308/16). Spółka uznała, że sprzedając budynek, który kilka lat 

wcześniej dostosowała do prowadzenia działalności gospodarczej, dokonuje sprzedaży 

nieruchomości zwolnionej z VAT na podstawie przepisów zwalniających z VAT sprzedaż 

dokonaną po dwóch latach od zasiedlenia nieruchomości. Organ stwierdził jednak, że taka 

sprzedaż nie jest zwolniona z VAT, bo zasiedlenie powinno nastąpić w ramach czynności 

podlegającej opodatkowaniu. Spór przeszedł przez wszystkie instancje i trafił do NSA, który 

wystąpił do TSUE z pytaniem o zgodność z prawem unijnym regulacji krajowych dotyczących 

tzw. pierwszego zasiedlenia. W wydanym wyroku TSUE potwierdził, że regulacje krajowe, 

zgodnie z którymi pierwsze zasiedlenie może nastąpić tylko w ramach czynności podlegającej 

opodatkowaniu, wprowadzają warunek nieprzewidziany przez Dyrektywę VAT i w tym 

http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/766732,Wieksza-ulga-podatkowa-na-dzialalnosc-BR-od-2018-r.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/311139985-Ministerstwo-Finansow-ostrzega-przed-optymalizacja.html
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zakresie są niezgodne z prawem unijnym.  

Pokaż artykuł 

Zmiany dla firm: JPK i klauzula obejścia prawa 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 15-11-2017 

Przemysław Wojtasik podsumowuje raport Grant Thornton dotyczący najważniejszych zmian 

w VAT w mijającym roku. Za najważniejszą zmianę uznano wprowadzenie obowiązku 

przesyłania JPK przez duże, średnie i małe przedsiębiorstwa. Wprowadzenie JPK oceniono 

pozytywnie, sprzeciw ekspertów budziło jednak zbyt szybkie tempo przyjęcia regulacji. 

Istotną nowością było także wprowadzenie przepisów zakazujących działań, które mają na 

celu wyłącznie lub przede wszystkim obniżenie VAT (analogicznych do klauzuli obejścia prawa 

dot. podatków dochodowych) oraz regulacji obejmujących odwrotnym obciążeniem branżę 

budowlaną. Eksperci zwrócili również uwagę na przepisy dotyczące wykreślenia z rejestru VAT 

lub odmowy rejestracji niektórych podmiotów i regulacji wprowadzających nowe sankcje VAT. 

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Blogerzy dostaną PIT-11 od firmy współpracującej 
Źródło: Rzeczpospolita, Patrycja Zalasińska-Jędrzejewska 13-11-2017 

Patrycja Zalasińska-Jędrzejewska omawia interpretację Dyrektora KIS w zakresie obowiązków 

płatnika PIT przy wypłacie należności tzw. influencerom prowadzącym w Internecie 

działalność reklamową (nr interpretacji: 0113- KDIPT2-2.4011.183.2017.2.ACZ). Z 

wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka, której działalność polega na  

pośrednictwie pomiędzy influencerami a podmiotami pragnącymi reklamować się w 

Internecie. Pomiędzy wnioskodawcą a influencerami, którym wypłacał on wynagrodzenia, 

istniał stosunek regulowany przez umowę nienazwaną. Spółka argumentowała, że 

wynagrodzenie, które wypłaca influencerom powinno zostać zakwalifikowane do przychodów 

z innych źródeł i że pod koniec roku podatkowego powinna wystawić jedynie PIT-8C. Organ 

stwierdził jednak, że wynagrodzenie influencerów jest wynagrodzeniem z tytułu działalności 

wykonywanej osobiście i na spółce ciążą obowiązki płatnika, w tym wystawienia informacji 

PIT-11.  

Pokaż artykuł 

Będzie waloryzacja kosztów pracowniczych? 
Źródło: INFOR IFK, Alicja Fal 16-11-2017 

Możliwe, że tzw. koszty pracownicze w PIT zostaną wkrótce zwaloryzowane o wartość inflacji. 

Jak informuje autorka, na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie będą zajmować się 

nowelizacją ustawy o PIT przewidującą, że wskazane kwotowo w ustawie o PIT koszty 

przysługujące pracownikom zostaną podwyższone po raz pierwszy od dziesięciu lat. Jeśli 

ustawa wejdzie w życie, koszty pracownicze zostaną podwyższone o skumulowaną wartość 

inflacji pomiędzy 2008 a 2016 rokiem. Ustanowiony zostanie także mechanizm bieżącej 

waloryzacji kosztów. Projekt ustawy przewiduje, że regulacje wejdą w życie z początkiem 

nadchodzącego roku.  

Pokaż artykuł 

 

http://www.rp.pl/VAT/311179967-TSUE-polskie-przepisy-o-VAT-od-sprzedazy-nieruchomosci-sa-sprzeczne-z-unijnymi.html
http://www.rp.pl/VAT/311159970-Zmiany-dla-firm-JPK-i-klauzula-obejscia-prawa.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/311139987-Blogerzy-dostana-PIT-11-od-firmy-wspolpracujacej.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/374995,Bedzie-waloryzacja-kosztow-pracowniczych.html
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Postępowanie 
 

Spis zalegających podatników 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 14-11-2017 

Paweł Rochowicz informuje, że na początku stycznia wejdą w życie przepisy dotyczące 

Rejestru Należności Publicznoprawnych. Rozporządzenie mające wykonać regulacje 

ustawowe, m.in. precyzując zasady ujawniania w rejestrze ułatwiania w spłacie zobowiązań 

podatkowych znajduje się już na etapie konsultacji publicznych. W rejestrze ujawnione 

zostaną zaległości podatkowe wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, 

które podejmą w tym przedmiocie uchwałę, jeśli kwota tych zobowiązań przekroczy 5 tys. zł. 

 

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/Postepowanie-podatkowe/311149972-Spis-zalegajacych-podatnikow.html

