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CIT  
 

W 2018 r. firmy zapłacą więcej fiskusowi 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 29-12-2017 

Paweł Rochowicz informuje, że w nadchodzącym roku firmy czeka realna podwyżka 

podatków, mimo że stawki CIT i PIT nie ulegną zmianie. Jest to efekt wprowadzenia 

przepisów mających uszczelnić system podatkowy, które ograniczają możliwość zaliczenia do 

kosztów uzyskania przychodu niektórych wydatków firmowych. Od Nowego Roku, do kosztów 

będzie można wliczyć odsetki od kredytów i pożyczek w maksymalnej kwocie 3 mln złotych 

lub w wysokości 30% zysku brutto. Zostanie także ograniczona możliwość rozliczenia w 

kosztach niektórych usług i wartości niematerialnych i prawnych w transakcjach między 

podmiotami powiązanymi. Ponadto, z początkiem roku zostanie wprowadzony nowy podatek 

od powierzchni handlowych.  

Pokaż artykuł 

Koszty podatkowe: występ artystyczny to reprezentacja, a nie promocja 

Źródło: Rzeczpospolita, Justyna Bołd 28-12-2017 

Autorka omawia linię interpretacyjną i najnowszy wyrok NSA w zakresie możliwości zaliczenia 

do kosztów uzyskania przychodu wydatków na część rozrywkową spotkań biznesowych. 

Wyjaśnia, że zazwyczaj nie ma problemów z rozliczeniem w kosztach wydatków poniesionych 

na działalność reklamową i promocyjną, które mają związek z osiąganiem przychodów z 

działalności gospodarczej i są bezpośrednio związane z reklamą usługi czy produktu. Jednak 

organy kwestionują możliwość zaliczenia do kosztów wydatków na występy artystyczne i 

transport czy zakwaterowanie osób, które towarzyszą na spotkaniach kontrahentom 

podatnika. Fiskus argumentuje, że takie wydatki służą reprezentacji podatnika i jako takie nie 

mogą zostać zaliczone do kosztów. Nie zgadza się zatem na rozliczenie w kosztach tej części 

wydatków na spotkanie biznesowe, która była przeznaczona na organizację części 

artystycznej, a także transport i zakwaterowanie osób towarzyszących kontrahentom. Justyna 

Bołd zwraca jednak uwagę na niedawny wyrok NSA, w którym sąd uznał, że podatnik może 

zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodu wydatki na organizację targów 

promocyjnych. Sąd podkreślił, że nie należy wyodrębniać wydatków na organizację 

poszczególnych części targów, ponieważ wszystkie razem tworzą nierozerwalną całość 

służącą reklamie działalności podatnika (sygn. akt II FSK 2725/15).  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

VAT w 2018 r.: nawet najmniejsi podatnicy będą musieli się 
skomputeryzować 

Źródło: Rzeczpospolita, Redakcja Rzeczpospolitej 26-12-2017 

Od początku 2018 roku mikroprzedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT zostaną 

objęci obowiązkiem przekazywania rejestrów JPK_VAT. W związku z tymi, jedynymi 

przedsiębiorcami, którzy nie będą musieli wysyłać fiskusowi JPK_VAT, będą podatnicy 

korzystający ze zwolnienia podmiotowego (o obrocie niższym niż 200 tys. złotych rocznie) 

oraz podmioty niezarejestrowane jako podatnicy VAT czynni. Resort finansów udostępni 

wkrótce bramkę internetową, przez którą mikroprzedsiębiorcy będą mogli przesyłać pliki 

JPK_VAT. W lipcu natomiast wejdą w życie regulacje, zgodnie z którymi podatnicy 

prowadzący elektroniczną dokumentację księgową na żądanie skarbówki będą obowiązani do 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312299987-W-2018-r-firmy-zaplaca-wiecej-fiskusowi.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312289991-Koszty-podatkowe-wystep-artystyczny-to-reprezentacja-a-nie-promocja.html
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przesłania takich dokumentów jak księga przychodów i rozchodów czy wyciągi magazynowe. 

Ekspert przypomina również, że od 1 stycznia nowe grupy podmiotów świadczących 

określone usługi będą objęte obowiązkiem rejestracji sprzedaży poprzez kasę fiskalną. Będą 

to m.in. kantory wymiany walut.   

Pokaż artykuł 

Split payment od 1 lipca 2018 – prezydent podpisał ustawę 
Źródło: INFOR.PL, Redakcja INFOR.PL 27-12-2017 

Redakcja INFOR.PL informuje o podpisaniu przez Prezydenta ustawy wprowadzającej tzw. 

mechanizm podzielonej płatności. Przepisy wejdą w życie 1 lipca 2018 roku i są wymierzone 

w podmioty wyłudzające VAT. Jak przypomina Redakcja, faktury kontrahenta stosującego 

split payment będą płatne na dwa rachunki: jego zwykły rachunek rozliczeniowy (kwota 

netto) i rachunek służący do rozliczeń z fiskusem (kwota VAT). Z rachunku VAT podatnicy 

będą mogli regulować jedynie swoje należności względem skarbówki lub płacić VAT 

poddostawcom. Korzystanie z mechanizmu split payment będzie na razie fakultatywne, 

jednak przyjęte przepisy przewidują wiele ułatwień dla przedsiębiorców, którzy się na to 

zdecydują, takich jak przyspieszony zwrot VAT.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Opodatkowanie liniowym PIT nie wyklucza rozliczenia z małżonkiem – 

wyrok WSA 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 28-12-2017 

Aleksandra Tarka zwraca uwagę na wyrok WSA w Poznaniu dotyczący możliwości wspólnego 

rozliczenia PIT z małżonkiem u przedsiębiorcy, który wybrał opodatkowanie liniowe i zawiesił 

później działalność, nie uzyskując z niej dochodu (sygn. akt I SA/Po 837/17). Sprawa 

dotyczyła mężczyzny, który dochody za 2014 rok rozliczył wspólnie ze swoją małżonką. 

Podatnik był również przedsiębiorcą i wybrał liniowe rozliczenie PIT, wyjaśnił jednak że 

szybko zawiesił wykonywanie działalności i w 2014 roku nie uzyskał z niej żadnego dochodu. 

Dochody, co do których wybrał opodatkowanie wspólnie z małżonką pochodziły z działalności 

wykonywanej osobiście i praw autorskich. Organ uznał jednak, że wybór liniowego PIT 

przekreśla szanse na rozliczenie dochodów podatnika według stawki liniowej, wspólnie z żoną. 

WSA nie potwierdził jednak tego stanowiska, wskazując, że nie ma zasady zgodnie z którą 

wybór liniowego PIT przekreśla w stanie faktycznym możliwość wspólnego opodatkowania 

dochodów z małżonkiem.  

Pokaż artykuł 

Pracodawca już nie rozliczy rocznego PIT 
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 28-12-2017 

Redakcja INFOR IFK przypomina, że uchylony został obowiązek pracodawcy rozliczenia 

dochodów wypłaconych lub pozostawionych do dyspozycji pracownika na formularzu PIT-40. 

Wycofane zostały więc druki PIT-12 i PIT-40. W związku z tym, rozliczeń za 2017 rok 

pracownicy będą dokonywać samodzielnie. Będą również mogli wystąpić do US o 

sporządzenie zeznania podatkowego w terminie do 16 kwietnia 2018 roku.  

Pokaż artykuł 

http://www.rp.pl/VAT/312269997-VAT-w-2018-r-nawet-najmniejsi-podatnicy-beda-musieli-sie-skomputeryzowac.html
http://mojafirma.infor.pl/wiadomosci/769265,Split-payment-od-1-lipca-2018-prezydent-podpisal-ustawe.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312289984-Opodatkowanie-liniowym-PIT-nie-wyklucza-rozliczenia-z-malzonkiem---wyrok-WSA.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/392033,Pracodawca-juz-nie-rozliczy-rocznego-PIT.html
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Postępowanie 
 

Odliczenie wydatku w przypadku stwierdzenia fikcyjności firmy 
zagranicznej 
Źródło: Rzeczpospolita, Jacek Obidowski 27-12-2017 

Jacek Obidowski omawia przypadki, w których niemożliwe może okazać się odliczenie 

wydatku poniesionego na zakup usługi lub produktu od firmy zza granicy. Będzie tak wtedy, 

gdy organ uzna, że firma jest podmiotem fikcyjnym, a zatem stwierdzi, że podmiot nie jest 

zarejestrowany lub nie wykazuje przejawów wykonywania działalności gospodarczej. 

Przesłankami do tego może być między innymi brak zarejestrowanych przedstawicielstw. 

Zweryfikowanie przez organ, czy dana firmy jest istniejącym podmiotem gospodarczym może 

być czasochłonne i nastręczać trudności, jeśli pomiędzy Polską a krajem ich rejestracji nie ma 

porozumień w sprawie wymiany informacji podatkowych.  

 

Pokaż artykuł 
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http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/312279998-Odliczenie-wydatku-w-przypadku-stwierdzenia-fikcyjnosci-firmy-zagranicznej.html

