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CIT  
 

Zmiany w CIT rewolucyjne dla przedsiębiorców 

Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 19-01-2018 

Redakcja INFOR IFK omawia zmiany w ustawie o CIT, które weszły w życie z początkiem 

2018 roku. Jak informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX Press, znalazło się wśród 

nich m.in. ograniczenie możliwości rozliczenia w kosztach w CIT wydatków na usługi 

niematerialne takie jak usługi doradcze czy przetwarzania danych, których suma przekroczy 3 

mln złotych. Ponadto, ograniczono możliwość rozliczenia w kosztach tzw. kosztów 

finansowania dłużnego otrzymanego także od podmiotów niepowiązanych z podatnikiem. 

Eksperci oceniają, że efektem wprowadzenia regulacji jest istotny wzrost obciążeń fiskalnych 

niektórych podatników CIT.  

Pokaż artykuł 

CIT: jak rozliczać wydatki na działalność badawczo-rozwojową (B+R) 
dofinansowaną z funduszu UE 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 16-01-2018 

W artykule omówiono najnowszą interpretację Dyrektora KIS dotyczącą sposobu rozliczeń 

firm ponoszących wydatki na działalność B+R, które są dofinansowane z funduszu Unii 

Europejskiej (nr interpretacji 0111-KDIB1-3.4010. 508.2017.1.MST). Spółka, która poniosła 

wydatki zaliczane do kosztów kwalifikowanych w świetle ustawy o CIT i otrzymała 

dofinansowanie na 65% ich wartości z funduszu UE, zapytała fiskusa czy może zaliczyć do 

kosztów w CIT pozostałe 35% wartości wydatków poniesionych z własnej kieszeni. Fiskus 

potwierdził, że spółka może odliczyć koszt kwalifikowany w tej części, w jakiej nie został on 

pokryty z unijnej dotacji. 

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Nie chce VAT na oddzielne konto. Fiskus: może być podejrzany 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 19-01-2018 

Monika Pogroszewska przypomina, że już z początkiem lipca br. wejdą w życie przepisy 

dotyczące tzw. split payment. Jak informuje, resort finansów aktywnie zachęca ostatnio 

przedsiębiorców żeby skorzystali z – fakultatywnej na razie – możliwości rozliczeń VAT w 

systemie podzielonej płatności. Z udzielonej w ubiegłym tygodniu przez Pawła Gruzę 

informacji wynika, że Ministerstwo może podejrzliwie odnosić się do przedsiębiorców, którzy 

nie wybiorą tego systemu rozliczeń i zaleca ostrożność względem takich podmiotów. System 

podzielonej płatności jest wymierzony w podmioty uczestniczące w karuzelach podatkowych. 

Autorka przypomina, że firmy, które skorzystają ze split payment nie będą odpowiadać 

solidarnie za zobowiązania podatkowe kontrahenta ani nie będą narażone na sankcje VAT. 

Pokaż artykuł 

 

 

 

https://inforfk.pl/aktualnosci/393705,Zmiany-w-CIT-rewolucyjne-dla-przedsiebiorcow.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301169964-CIT-jak-rozliczac-wydatki-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-BR--dofinansowana-z-funduszu-UE.html
http://www.rp.pl/VAT/301199985-Nie-chce-VAT-na-oddzielne-konto-Fiskus-moze-byc-podejrzany.html
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Działa wyszukiwarka fałszywych, skreślonych i przywróconych podatników 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 17-01-2018 

Autor informuje, że na stronie resortu finansów dostępne jest już narzędzie, za pomocą 

którego można sprawdzić czy dany podmiot jest podatnikiem VAT. W wyszukiwarce można 

również znaleźć informację dotyczącą odmówienia danemu podmiotowi rejestracji dla celów 

VAT, wykreślenia z rejestru VAT lub przywrócenia do tego rejestru. Wyszukiwarka ma 

przeciwdziałać oszustwom skarbowym poprzez stworzenie przedsiębiorcom możliwości 

weryfikacji rzetelności ich kontrahentów.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Urząd skarbowy rozliczy roczny PIT 
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 19-01-2018 

Jak przypomina Redakcja INFOR IFK, podatnicy PIT składający zeznania podatkowe na 

formularzu PIT-37, którzy złożą wniosek PIT-WZ nie będą musieli sami uzupełniać swoich 

zeznań podatkowych. Z tej formy rozliczenia skorzystają także osoby uzyskujące 

wynagrodzenie od kilku pracodawców lub korzystające z ulg i odliczeń czy rozliczające się 

wspólnie z małżonkiem. Urząd skarbowy przygotuje dla nich rozliczenie za ubiegły rok 

podatkowy, a podatnicy będą musieli jedynie je zaakceptować lub odrzucić. Co więcej, w tym 

roku będzie można również skorzystać ze wstępnie uzupełnionego zeznania podatkowego, 

które będzie dostępne od połowy marca na Portalu Podatkowym.   

Pokaż artykuł 

Więcej twórców zapłaci niższy PIT 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz, Przemysław Wojtasik 15-01-2018 

W poprzednich numerach DMS TAX Press informowaliśmy, że z początkiem stycznia weszła w 

życie nowelizacja ustawy o PIT, zgodnie z którą niektóre grupy twórców straciły prawo do 

zryczałtowanych 50% kosztów. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele resortu finansów 

zapowiedzieli jednak kolejne zmiany w tym zakresie - niektórzy twórcy mieliby na nowo 

otrzymać prawo do 50% kosztów. Jak informują autorzy, zmiany mają przede wszystkim na 

celu rozwianie wątpliwości takich jak te, czy blogerzy (tak jak publicyści) czy graficy 

komputerowi (jak osoby uzyskujące przychody z działalności w zakresie programów 

komputerowych) mogą korzystać z preferencyjnych kosztów. Ustawa ma obowiązywać z 

mocą wsteczną, od 1 stycznia 2018 roku. Nieznany jest jeszcze nawet projekt ustawy, 

dlatego do organów spłynęła bardzo duża liczba wniosków o wydanie interpretacji 

indywidualnych. W odpowiedzi fiskus bardzo często wskazuje jednak, że w odpowiedzi na 

wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej uprawniony jest jedynie do wykładni przepisów 

prawa podatkowego, a nie do oceny stanu faktycznego polegającej na klasyfikacji rodzaju 

działalności wnioskodawcy. Resort wypowiedział się również na temat tego, na kim ciąży 

odpowiedzialność za błędną kwalifikację wykonanej pracy jako dzieła i w związku z tym za 

naliczenie zbyt wysokich kosztów. Osobą odpowiedzialną w takim przypadku nie będzie 

podatnik, a płatnik podatku.  

Pokaż artykuł 

 

http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat
http://www.rp.pl/VAT/301179984-Dziala-wyszukiwarka-falszywych-skreslonych-i-przywroconych-podatnikow.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/393566,Urzad-skarbowy-rozliczy-roczny-PIT.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301159965-Wiecej-tworcow-zaplaci-nizszy-PIT.html
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Postępowanie 
 

Nowy formularz ZAS-KP – zaświadczenia o podatkowej sytuacji kontrahenta 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 19-01-2018 

Jak informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX Press, w życie wchodzą przepisy 

mające na celu utworzenie rejestru osób zalegających z zapłatą należności 

publicznoprawnych, z którego będzie można pobrać zaświadczenie o sytuacji podatkowej 

kontrahenta. Projekt takiego zaświadczenia znalazł się właśnie na etapie konsultacji 

publicznych. Jak informuje autor, zaświadczenie zawiera informacje o złożeniu przez 

podatnika deklaracji podatkowej, ujęcia w niej wszystkich zdarzeń gospodarczych do których 

podania jest zobligowany, oraz informacje dotyczące zalegania z podatkami. Nowe regulacje 

mają ułatwić przedsiębiorcom weryfikację tego, czy ich kontrahenci nie uczestniczą w tzw. 

karuzelach podatkowych. Niektórzy przedsiębiorcy wskazują jednak, że ponieważ organy nie 

będą weryfikować powiązań między wnioskującym o zaświadczenie a jego rzekomym 

kontrahentem, wrażliwe dane mogą stać się łatwo dostępne dla nieuczciwych podmiotów. 

Ponadto, organy mogą w praktyce zacząć wymagać wystąpienia o takie zaświadczenie aby 

móc skorzystać z prawa do odliczenia VAT. 

 

Pokaż artykuł 

 

DMS TAX Sp. z o.o. 
Spółka Doradztwa Podatkowego 
 

pl. Powstańców Śląskich 16 
53-314 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/301199987-Nowy-formularz-ZAS-KP---zaswiadczenia-o-podatkowej-sytuacji-kontrahenta.html

