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CIT  
 

Odliczanie straty w spółce po 1 stycznia 2018 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 11-01-2018 

1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o CIT zmieniająca zasady rozliczania 

przychodów i kosztów w spółkach kapitałowych. Przemysław Wojtasik informuje jednak, że 

straty poniesione w latach ubiegłych ciągle można rozliczać na poprzednich zasadach. 

Rozdzielenie przychodów i kosztów na podstawowe i kapitałowe obejmuje bowiem jedynie 

przychody i straty poniesione od początku 2018 roku. Autor tłumaczy, że rozliczenia strat 

poniesionych od tego roku będą osobne dla kosztów podstawowych i kapitałowych, co 

oznacza, że jeśli spółka poniesie stratę z działalności kapitałowej, będzie musiała rozliczyć ją 

osobno, a nie uwzględniać jako koszt działalności podstawowej.  

Pokaż artykuł 

Co zastąpiło „cienką kapitalizację” 

Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 11-01-2018 

Jak informuje Redakcja INFOR IFK, pierwszego stycznia weszły w życie przepisy, które 

rozciągają ograniczenia w możliwości zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodu w 

CIT także w stosunku do podatników przyjmujących pożyczki od podmiotów niepowiązanych. 

Równocześnie uchylone zostały regulacje dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji. Od 1 stycznia 

nie można zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nadwyżki kosztów finansowania 

dłużnego, która przekracza 30% kwoty netto zysku podatnika, czyli wskaźnika EBITDA (zysku 

netto podatnika przed opodatkowaniem, potrąceniem składek i odpisów amortyzacyjnych).    

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Dobra wiara nie uchroni przed zabezpieczeniem przyszłego długu wobec 
skarbówki – wyrok NSA 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 10-01-2018 

Aleksandra Tarka omawia wyrok NSA dotyczący możliwości ustanowienia zabezpieczenia 

przyszłego długu wobec fiskusa u podatnika, który działając w dobrej wierze padł ofiarą 

podmiotów wyłudzających VAT (sygn. akt I FSK 1548/17). Skarbówka zajęła część majątku 

podatnika, który według organu odliczał VAT z faktur wystawionych przez podmiot 

uczestniczący w tzw. karuzeli podatkowej. Organ uznał, że w stanie faktycznym istnieje 

ryzyko niewykonania przez podatnika jego zobowiązań podatkowych. Podatnik zwrócił się do 

sądu, argumentując, że blokada środków uniemożliwia mu prowadzenie firmy i że przy 

doborze kontrahentów działa w dobrej wierze i dochowuje należytej staranności. WSA 

przyznał jednak rację skarbówce, a NSA potwierdził to stanowisko. Sąd uznał, że organ mógł 

zabezpieczyć wykonanie zobowiązań podatkowych, jeśli istniała uzasadniona obawa ich 

niewykonania. Wskazał również, że w spornej sprawie ewentualna dobra wiara podatnika i 

dochowanie przez niego należytej staranności nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy 

dotyczącej ustanowienia zabezpieczenia.  

Pokaż artykuł 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301119971-Odliczanie-straty-w-spolce-po-1-stycznia-2018.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/392927,Co-zastapilo-cienka-kapitalizacje.html
http://www.rp.pl/VAT/301109985-Dobra-wiara-nie-uchroni-przed-zabezpieczeniem-przyszlego-dlugu-wobec-skarbowki---wyrok-NSA.html
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Komputery do wydobywania bitcoinów bez odliczenia VAT – interpretacja 
podatkowa 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 12-01-2018 

Autor zwraca uwagę na dwie interpretacje indywidualne dotyczące możliwości odliczenia VAT 

od komputerów o dużej mocy obliczeniowej, służących do wykopywania kryptowalut takich 

jak bitcoin (nr interpretacji: 0115-KDIT1-1.4012. 778.2017.2.MN oraz 0115-KDIT2-3.4010. 

351.2017.1.AW). Przemysław Wojtasik wyjaśnia, że podmioty kupujące tzw. koparki 

kryptowalut używają ich, aby wykopać (czyli nabyć w sposób pierwotny) kryptowaluty, które 

później można sprzedać na giełdzie. Organ w interpretacjach powołał się na wyrok TSUE, 

zgodnie z którym transakcje dotyczące kryptowalut powinny być zwolnione z VAT jako 

transakcje finansowe, jeśli kryptowaluty zostaną zaakceptowane przez strony transakcji jako 

środek płatniczy. W związku z tym, wykluczone jest odliczenie VAT od zakupu koparek, które 

służą wydobyciu sprzedawanej później kryptowaluty. Kwotę podatku VAT można jednak 

doliczyć do wartości początkowej komputerów będącej podstawą dokonywania odpisów 

amortyzacyjnych.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Nowa stawka ryczałtu od przychodów z najmu 
Źródło: INFOR IFK, Katarzyna Wojciechowska 11-01-2018 

Z początkiem roku zmieniły się zasady ryczałtowego opodatkowania najmu nieruchomości. 

Katarzyna Wojciechowska przypomina, że obowiązująca dotychczas stawka 8,5% jest 

aktualna jedynie dla tych wynajmujących, których przychody z najmu nie wyniosą więcej niż 

100 tys. złotych w ciągu roku. Wynajmujący, którzy osiągną z najmu wyższy przychód będą 

musieli natomiast opodatkować nadwyżkę przychodu ponad 100 tys. złotych stawką 12,5%. 

Jak informuje autorka, podatnicy, którzy zdecydują się na taką formę opodatkowania najmu, 

mają czas aby zadeklarować wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych tylko do 22 

stycznia.  

Pokaż artykuł 

Dopłata do zimowiska dzieci pracowników z wyższą ulgą 
Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Ciałkowska 13-01-2018 

Magdalena Ciałkowska omawia skutki podatkowe dopłat czynionych przez pracodawców do 

wyjazdów dzieci pracowników. Jak informuje autorka, z początkiem roku podniesiony został 

limit finansowania dopłat ze środków obrotowych spółki do 2000 złotych. Dopłata w tej 

kwocie jest zwolniona z PIT i może być przeznaczona na wypoczynek dzieci i niepełnoletniej 

młodzieży zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym obszarze, a także na 

dojazd do miejsca wypoczynku. Jeśli wysokość dopłaty przekroczy 2000 złotych, pracownik 

będzie musiał zapłacić PIT od nadwyżki ponad tę kwotę. Należy jednak pamiętać o tym, że do 

takiej dopłaty nie ma zastosowania ulga składkowa, a zatem od kwoty dopłaty należy opłacić 

składkę na ZUS. Ponadto, zwolnienia z PIT nie można zastosować do dopłaty przeznaczonej 

na wypoczynek samego pracownika, chyba że zostanie ona dokonana z ZFŚS.  

Pokaż artykuł 

 

http://www.rp.pl/VAT/301129977-Komputery-do-wydobywania-bitcoinow-bez-odliczenia-VAT---interpretacja-podatkowa.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/392948,Nowa-stawka-ryczaltu-od-przychodow-z-najmu.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301139991-Doplata-do-zimowiska-dzieci-pracownikow-z-wyzsza-ulga.html
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Postępowanie 
 

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
Źródło: Rzeczpospolita, Anna Puszkarska 09-01-2018 

Anna Puszkarska informuje, że na początku roku weszły w życie przepisy ułatwiające 

uzyskanie informacji o zaległościach publicznoprawnych kontrahentów. Obowiązująca od 

początku stycznia nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

przewiduje, że w nowym Rejestrze Należności Publicznoprawnych KAS ujawniać będzie 

informacje dotyczące wierzytelności urzędów skarbowych i jednostek samorządu 

terytorialnego wobec dłużników na kwotę powyżej 5000 złotych (wraz z odsetkami). Dłużnik 

zostanie powiadomiony o planach wpisania go do Rejestru i będzie mógł wnieść sprzeciw. 

Ustawa wprowadza również możliwość wzięcia udziału w licytacji za pośrednictwem 

urządzenia elektronicznego.  

 

Pokaż artykuł 
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