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CIT  
 

Specjalna strefa ekonomiczna: zmniejszenie zamówienia korzysta z 
preferencji w CIT – wyrok NSA 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 19-02-2018 

Aleksandra Tarka omawia wyrok NSA dotyczący zakresu zwolnienia z CIT, którym objęta jest 

działalność prowadzona w SSE (sygn. akt II FSK 245/16). Spółka prowadząca działalność na 

terenie SSE wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w której zapytała 

organ, czy może zakwalifikować przychód z wypłaconej przez klienta rekompensaty za 

zmniejszenie zamówienia jako przychód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w 

strefie. Organ odmówił, argumentując że przychód z rekompensaty za zmniejszenie 

zamówienia nie będzie bezpośrednio związany z działalnością strefową i nie skorzysta ze 

zwolnienia. WSA przychylił się do stanowiska organu. NSA przyznał jednak rację spółce. Sąd 

stwierdził, że całość osiągniętych przez spółkę zysków związanych z jej działalnością na 

terenie strefy powinna zostać zakwalifikowana jako przychód strefowy zwolniony z CIT.  

Pokaż artykuł 

Wyższy limit wydatków na ulepszenie firmowych środków trwałych 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 23-02-2018 

Jak informuje Przemysław Wojtasik, minister finansów wydał w ubiegłym tygodniu odpowiedź 

na interpelację poselską dotyczącą terminu w jakim musiał zostać przyjęty do używania 

środek trwały, aby móc go od razu rozliczyć w kosztach w ramach wyższego limitu wydatków 

na ulepszenie firmowych środków trwałych. Autor tłumaczy, że od początku bieżącego roku 

obowiązuje limit w wysokości 10 tys. złotych na jednorazowe zaliczenie do kosztów w CIT i 

PIT wydatków na ulepszenie środka trwałego. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy ulepszone 

środki trwałe przyjęte do używania przed 1 stycznia br. także objęte są korzystniejszymi 

zasadami rozliczeń. W odpowiedzi na interpelację wskazano, że nie, ponieważ limit określony 

w art. 22g ust. 17 ustawy o PIT i art. 16g ust. 13 ustawy o CIT, które weszły w życie z 

początkiem roku, dotyczy jedynie składników majątku przyjętych do używania po ostatnim 

dniu 2017 roku.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Koniec zwolnienia VAT dla małych firm handlujących w Internecie 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 23-02-2018 

Paweł Rochowicz informuje, że Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji VAT 

przewidujący m.in. ograniczenie zwolnienia z VAT dla małych firm handlujących przez 

Internet towarami mechanicznymi, elektroniką i sprzętem AGD. Handlarze towarami z 

działów 26, 27 i 28 PKWiU mają zatem zostać pozbawieni zwolnienia podmiotowego w VAT 

przysługującego podmiotom osiągającym obroty do 200 tys. złotych rocznie. Zgodnie z 

uzasadnieniem projektu, regulacja ma służyć uszczelnieniu systemu podatkowego. Wśród 

innych zmian proponowanych przez resort w projekcie znalazło się m.in. wykluczenie 

stosowania tzw. kaucji gwarancyjnej przez nowopowstałe podmioty czy doprecyzowanie 

definicji paliw ciekłych.  

 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302199973-Specjalna-strefa-ekonomiczna-zmniejszenie-zamowienia-korzysta-z-preferencji-w-CIT---wyrok-NSA.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302239985-Wyzszy-limit-wydatkow-na-ulepszenie-firmowych-srodkow-trwalych.html
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Pokaż artykuł 

Kantory bez kas rejestrujących do końca 2018 roku 
Źródło: Rzeczpospolita, Dorota Gajos-Kaniewska 22-02-2018 

W ostatnich wydaniach DMS TAX Press informowaliśmy o problemach jakie mogą mieć 

właściciele kantorów w związku z nałożeniem na nich obowiązku rejestrowania sprzedaży na 

kasach fiskalnych i równoczesnym brakiem na rynku odpowiednich kas rejestrujących 

właściwą liczbę miejsc po przecinku. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo poinformowało 

jednak, że w resorcie są prowadzone prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie zwolnień z 

obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych. Jak tłumaczy Dorota 

Gajos-Kaniewska, na podstawie tego rozporządzenia właściciele kantorów zostaną 

najprawdopodobniej zwolnieni z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasach aż do końca 

bieżącego roku.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

PIT-WZ do US zamiast PIT-40 od pracodawcy 
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 20-02-2018 

Redakcja INFOR przypomina, że w tym roku zmieniły się zasady sporządzania deklaracji PIT. 

Formularze PIT-40 zostały zastąpione przez wstępnie wypełnione zeznanie roczne 

sporządzane przez US. Aby je otrzymać, należy o to zawnioskować do połowy kwietnia na 

formularzu PIT-WZ. We wniosku PIT-WZ można zawnioskować także m.in. o wspólne 

rozliczenie z małżonkiem czy rozliczenie ulgi na dzieci. Kiedy do organu wpłynie wniosek PIT-

WZ, US w ciągu 5 dni prześle podatnikowi maila z linkiem do wypełnionego zeznania. 

Podatnik do końca kwietnia będzie musiał odrzucić lub zaakceptować rozliczenie, a jeśli tego 

nie zrobi, organ domniema, że zaakceptowano zeznanie.  

Pokaż artykuł 

Samochody elektryczne z wyższą amortyzacją 
Źródło: INFOR IFK, Ewa Sławińska 22-02-2018 

W ubiegłym tygodniu znowelizowano przepisy ustaw o PIT i CIT, tak aby podatnicy 

amortyzujący samochody osobowe będące pojazdami elektrycznymi mogli skorzystać z 

wyższego limitu odpisów amortyzacyjnych, które można zaliczyć do kosztów uzyskania 

przychodu. Jak przypomina Ewa Sławińska, ten limit przy zwykłych samochodach osobowych 

wynosi 20 tys. euro, podczas gdy przy samochodach elektrycznych jest on aż o 10 tys. euro 

wyższy i wynosi 30 tys. euro. 

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 
 

Księgi podatkowe elektronicznie 
Źródło: INFOR.PL, Ewa Sławińska 22-02-2018 

Ewa Sławińska przypomina, że na razie mikro, mali i średni przedsiębiorcy nie mają 

obowiązku przekazywać organom (na ich żądanie) ksiąg podatkowych w formie elektronicznej 

– co zmieni się jednak z początkiem lipca. Jak informuje autorka, podatnicy będący osobami 

fizycznymi do końca bieżącego roku skorzystają jednak z uproszczeń w przepisach 

http://www.rp.pl/VAT/302239986-Koniec-zwolnienia-VAT-dla-malych-firm-handlujacych-w-internecie.html
http://www.rp.pl/VAT/302229949-Kantory-bez-kas-rejestrujacych-do-konca-2018-roku.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/397443,PITWZ-do-US-zamiast-PIT40-od-pracodawcy.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/397689,Samochody-elektryczne-z-wyzsza-amortyzacja.html
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odnoszących się do przesyłania ksiąg elektronicznych. Nie będą bowiem musieli 

uwierzytelniać przesłanych dokumentów podpisem elektronicznym – wystarczą informacje z 

ubiegłych zeznań podatkowych.  

 

Pokaż artykuł 
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https://inforfk.pl/aktualnosci/397688,Ksiegi-podatkowe-elektronicznie.html

