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CIT  
 

1 czerwca 2018 r. wejdzie w życie ustawa o uproszczeniach dla firm 

Źródło: INFOR.PL, Redakcja INFOR.PL 11-12-2017 

Redakcja INFOR.PL omawia projekt przepisów nowelizujących ustawę o CIT zawartych w 

projekcie ustawy o uproszczeniach dla firm. Zgodnie z ustawą, zlikwidowane mają zostać 

niektóre obowiązki informacyjne, którymi obecnie obciążeni są przedsiębiorcy. Ponadto, firmy 

będą mogły składać elektronicznie więcej rodzajów deklaracji niż dotychczas, a najmniejsze z 

nich będą mogły szybciej rozliczyć wykazaną w poprzednich latach stratę. Zmieniona ma też 

zostać definicja małego podatnika, czego efektem będzie poszerzenie kręgu podmiotów 

płacących 15% CIT. Zostaną również wprowadzone rozwiązania, dzięki którym wierzyciel 

będzie mógł zmniejszyć swoją podstawę opodatkowania CIT jeśli dłużnik spóźni się z zapłatą  

o ponad 120 dni.  

Pokaż artykuł 

CIT: czy można odliczyć koszty prac rozwojowych, które zostały zaniechane 
lub zakończyły się wynikiem negatywnym  

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 12-12-2017 

Monika Pogroszewska zwraca uwagę na interpretację indywidualną dotyczącą możliwości 

zaliczenia do kosztów w CIT prac rozwojowych, których ostatecznie zaniechano lub które się 

nie powiodły (nr interpretacji 0111-KDIB1-3.4010. 339.2017.1.MBD). Interpretacja dotyczyła 

sytuacji spółki, która chciała odliczyć jednorazowo w roku zakończenia prac, wydatki na prace 

rozwojowe, jeśli opracowywane w ich toku rozwiązania nie zostały ostatecznie wdrożone lub 

jeśli prace nie zakończyły się sukcesem. Organ potwierdził, że dla rozliczenia w kosztach prac 

rozwojowych wydatków na prace mające na celu ulepszenie produktów i wdrożenie nowych 

rozwiązań, nie ma znaczenia czy prace te zakończyły się pozytywnie i wydatki na takie prace 

mogą zostać zaliczone do kosztów w CIT jednorazowo w roku podatkowym, w którym tych 

prac zaniechano.   

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Sprzedaż wirtualnej waluty iota zwolniona z VAT 

Źródło: Rzeczpospolita, Maciej Puchalski 13-12-2017 

Dyrektor KIS wydał niedawno interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania VAT 

transakcji zbycia kryptowaluty na giełdzie internetowej (nr interpretacji: 0114-KDIP1-

3.4012.278.2017.2.ISZ). Maciej Puchalski informuje, że z wnioskiem o wydanie interpretacji 

wystąpił podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w której zakres wchodziła sprzedaż 

kryptowaluty iota na giełdach online. Podatnik argumentował, że zbycie ioty w toku jego 

działalności powinno być zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 

ustawy o VAT, który mówi o zwolnieniu z VAT transakcji dotyczących walut, bankomatów i 

monet używanych jako prawny środek płatniczy. Organ potwierdził stanowisko 

wnioskodawcy.  

Pokaż artykuł 

 

http://mojafirma.infor.pl/wiadomosci/768518,1-czerwca-2018-r-wejdzie-w-zycie-ustawa-o-uproszczeniach-dla-firm.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312129973-CIT-czy-mozna-odliczyc-koszty-prac-rozwojowych-ktore-zostaly-zaniechane-lub-zakonczyly-sie-wynikiem-negatywnym.html
http://www.rp.pl/VAT/312139982-Sprzedaz-wirtualnej-waluty-iota-zwolniona-z-VAT.html
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Ujednolicenie stawki VAT na artykuły żywnościowe i owoce od 1 stycznia 
2018 r.  
Źródło: INFOR.PL, Adam Kuchta 11-12-2017 

Adam Kuchta informuje, w ubiegłym tygodniu trafił do Sejmu projekt ustawy ujednolicającej 

stawki VAT na owoce i artykuły żywnościowe. Proponowane przepisy mają przyczynić się do 

uproszczenia systemu podatkowego i ograniczenia nadużyć dotyczących opodatkowania VAT 

artykułów żywnościowych, a także polepszyć sytuację najuboższych konsumentów. Autorzy 

ustawy proponują, aby żywność objęta obecnie 7% (8%) lub 22% (23%) stawką VAT została 

opodatkowana stawką 5% VAT. Gdyby przepisy weszły w życie, spadłaby więc cena kawy, 

czekolady czy wyrobów cukierniczych, a dostawcy artykułów żywnościowych mogliby uprościć 

swoje systemy księgowe. 

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Dla kogo 50-proc. koszty w 2018 roku 
Źródło: Rzeczpospolita, Izabela Rutkowska 11-12-2017 

Jak informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX Press, z początkiem 2018 roku 

wejdzie w życie nowelizacja ustawy o PIT, która zmieni zasady stosowania tzw. kosztów 

autorskich. Izabela Rutkowska przypomina, że twórców czekają w tym zakresie dwie bardzo 

ważne zmiany. Po pierwsze, nie wszyscy uzyskujący dochód z umowy o dzieło będą mogli 

zastosować 50% koszty uzyskania przychodu. Po drugie, osoby, które zachowają to prawo, 

skorzystają z podwojonego rocznego limitu tych kosztów (wzrośnie on z 42 764 zł to 85 528 

zł). Wśród osób mogących korzystać z 50% kosztów znajdą się między innymi architekci i 

artyści, muzycy, fotografowie, osoby wykonujące prace twórcze w zakresie programów 

komputerowych, dziennikarstwa czy sztuki ludowej; osoby uzyskujące przychody z 

działalności badawczo-rozwojowej i naukowo dydaktycznej czy aktorzy i publicyści. Prawo do 

tzw. kosztów autorskich stracą natomiast na przykład osoby dokonujące tłumaczeń czy 

prowadzące szkolenia i kursy, a także wykładowcy uzyskujący przychody z działalności 

naukowo-dydaktycznej.  

Pokaż artykuł 

Służbowe przejazdy prywatnym samochodem bez podatku – wyrok WSA 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 15-12-2017 

WSA w Warszawie wydał wyrok dotyczący opodatkowania PIT zwrotu wydatków na służbowe 

przejazdy odbyte przez pracownika jego prywatnym samochodem (sygn. akt III SA/Wa 

3831/16). Przemysław Wojtasik tłumaczy, że wyrok jest przełomowy, ponieważ od kilku lat 

organy upierają się, że pracownicy muszą zapłacić PIT od środków, które zwraca im 

pracodawca za używanie ich prywatnych aut to przejazdów służbowych – zarówno w ramach 

tzw. kilometrówki jak i ryczałtu.  

Sprawa dotyczyła spółki, która we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zapytała 

organ, czy musi potrącić zaliczkę na PIT od zwrotu kosztów za użycie prywatnych aut do 

przejazdów służbowych wypłacanego jej przedstawicielom handlowym. Fiskus odpowiedział, 

że tak i zakwalifikował środki jako przychód ze stosunku pracy, nieobjęty zwolnieniem. W 

wydanym wyroku WSA uznał jednak, że wypłacone kwoty nie są dla pracownika przychodem, 

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/stawki-vat/768523,Ujednolicenie-stawki-VAT-na-artykuly-zywnosciowe-i-owoce-od-1-stycznia-2018-r.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312119984-Dla-kogo-50-proc-koszty-podatkowe-w-2018-roku.html
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ponieważ pracownik nie ponosi tych wydatków w swoim interesie, tylko w celu wykonania 

zlecenia pracodawcy. To nie pracownik, a pracodawca odnosi w takim przypadku korzyści. 

Osoby, które zapłaciły PIT od takiego zwrotu kosztów mogą zatem postarać się o zwrot 

nadpłaty PIT.  

Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

Czy za błędną interpretację fiskusa firmie należą się odsetki 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 13-12-2017 

Aleksandra Tarka omawia wyrok NSA dotyczący skutków zastosowania się przez podatnika do 

wadliwej interpretacji indywidualnej (sygn. akt I FSK 128/16). Sprawa dotyczyła podmiotu, 

któremu w interpretacji organ nakazał zapłacić 1,5 mln złotych zaległego VAT oraz odsetki. 

Podatnik zapłacił VAT i odsetki, zaskarżył jednak interpretację i WSA przyznał mu rację. 

Występując o zwrot nadpłaty, podmiot zawnioskował także o zwrot na jego rzecz odsetek, 

jakie narosły od zapłaconej przez niego kwoty. Organ uznał jednak, że podatnikowi nie należą 

się odsetki od 1,5 mln złotych za czas, w którym Skarb Państwa dysponował pieniędzmi, co 

potwierdził później WSA. NSA nie przychylił się jednak do tego stanowiska. Sąd stwierdził, że 

z zasady nieszkodzenia podatnikowi, który zastosował się do wadliwej interpretacji wynika, że 

jeśli podatnik na skutek błędnej interpretacji zapłaci nienależny podatek i nie może 

dysponować wpłaconą kwotą, fiskus powinien wypłacić mu odsetki. Ponadto, według sądu za 

taką wykładnią przemawia też zasada zaufania i rozstrzygania wątpliwości na korzyść 

podatnika.  

 

Pokaż artykuł 
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http://www.rp.pl/Firma/312149902-Sluzbowe-przejazdy-prywatnym-samochodem-bez-podatku---wyrok-WSA.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/312139928-Czy-za-bledna-interpretacje-fiskusa-firmie-naleza-sie-odsetki.html

