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CIT  
 

Wydatki na usługi księgowe i informatyczne w całości w firmowe koszty 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 29-03-2018 

Monika Pogroszewska omawia linię interpretacyjną dotyczącą możliwości odliczenia pełnej 

kwoty wydatków na usługi księgowe i informatyczne. Wątpliwości powstają na tle 

zastosowania nowego limitu wydatków na usługi niematerialne – jak przypomina autorka, 

istnieje limit odliczeń wydatków na takie usługi nabyte od podmiotów powiązanych po 

przekroczeniu kwoty 3 mln złotych. Zgodnie z wydanymi interpretacjami, organy zgadzają 

się, że limit nie dotyczy usług księgowych (nr interpretacji 0111-KDIB1-2.4010.2.2018.1.AW) 

czy usług IT (nr interpretacji 0111-KDIB2-1. 4010.357 .2017.2.MJ). Limit obejmie jednak 

wydatki na licencje na oprogramowanie i odpisy amortyzacyjne od know-how nabytego od 

podmiotu powiązanego (nr interpretacji 0111-KDIB1-2.4010.441.2017.1.AW i 0111-KDIB2-

1.4010.4.2018.1.ZK).  

Pokaż artykuł 

Zeznanie roczne: spółki kapitałowe muszą przekazać do urzędu formularze 
CIT 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 29-03-2018 

Przemysław Wojtasik przypomina, że do 3 kwietnia spółki kapitałowe, których rok podatkowy 

pokrywa się z kalendarzowym muszą złożyć zeznanie roczne na formularzu CIT-8 i zapłacić 

CIT. Autor tłumaczy jak wypełnić zeznanie, wskazując osiągnięte przychody, koszty i dochód, 

a także kiedy podatnikom będzie przysługiwać zwrot nadpłaty podatku. Przypomina również, 

że warto zwrócić uwagę na przyporządkowanie do właściwego okresu kosztów i przychodów 

poniesionych na przełomie roku i tłumaczy zasady rozliczania faktur korygujących. Istotne też 

jest aby pamiętać, że podmioty współpracujące z kontrahentami zza granicy powinny złożyć 

załącznik IFT-2/IFT-2R.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Pusta faktura bez odliczenia – wyrok NSA 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 28-03-2018 

Aleksandra Tarka zwraca uwagę na wyrok NSA dotyczący prawa do odliczenia VAT z tzw. 

pustych faktur (sygn. akt I FSK 635/16). Sprawa dotyczyła podatnika, któremu organ 

odmówił prawa do odliczenia VAT z niektórych faktur, wskazując, że jeden z jego 

kontrahentów wystawiał faktury niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. 

Podatnik argumentował, że nie wiedział o działaniach kontrahenta i sprawdzał go dokładnie 

przed dokonaniem pierwszych transakcji, a to, że jego kontrahent dopuścił się wystawienia 

pustych faktur, nie oznaczało że i on jest przestępcą. Organ uznał jednak, że podatnik nie 

miał prawa do odliczenia VAT z tych faktur, a jego stanowisko potwierdził WSA. Również NSA 

wskazał, że jeśli ustalono, że wystawione faktury nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń 

gospodarczych podatnik nie może odliczyć z nich podatku VAT. Jak podkreślił sąd, obrona 

przez dobrą wiarę wymaga zaistnienia rzeczywistego obrotu.  

Pokaż artykuł 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303299985-Wydatki-na-uslugi-ksiegowe-i-informatyczne-w-calosci-w-firmowe-koszty.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303299981-Zeznanie-roczne-spolki-kapitalowe-musza-przekazac-do-urzedu-formularze-CIT.html
http://www.rp.pl/VAT/180329269-Pusta-faktura-bez-odliczenia---wyrok-NSA.html
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Prowadzący księgi papierowe bez obowiązku przesyłania faktur w JPK 
Źródło: INFOR.PL, Joanna Dmowska 28-03-2018 

W ubiegłym tygodniu resort finansów przedstawił wyjaśnienia, z których wynika, że 

przedsiębiorcy prowadzący papierowe księgi i wystawiający faktury tylko w tej formie, od 1 

lipca br. nie będą jednak obowiązani do przekazywania faktur w pliku JPK. Jak informuje 

Joanna Dmowska, chociaż co do zasady mali i średni przedsiębiorcy po 1 lipca będą musieli 

przekazywać organom na ich żądanie dokumenty w formie elektronicznej, to przedsiębiorcy 

prowadzący pkir w formie papierowej ciągle będą mogli przekazywać organom faktury w 

tradycyjnej formie.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Jak amortyzować wydatki na stronę utworzenie serwisu WWW – 

interpretacja podatkowa 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 26-03-2018 

Przemysław Wojtasik omawia interpretację indywidualną, w której organ wskazał w jaki 

sposób należy rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu wydatki na stworzenie serwisu 

internetowego (nr interpretacji 0115-KDIT3.4011. 40.2018.2.WM). Z wnioskiem o wydanie 

interpretacji wystąpił przedsiębiorca, który zbudował serwis dotyczący świadczonych przez 

niego robót budowlanych. Usługa stworzenia serwisu kosztowała go ok. 80 tys. złotych i 

składał się na nią np. zakup oprogramowania czy szczegółowych ekspertyz. We wniosku 

podatnik zapytał, czy może rozliczyć ten wydatek jednorazowo jako kosz uzyskania 

przychodu, czy należy go rozliczać poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Organ 

odpowiedział, że właściwe jest drugie rozwiązanie, ponieważ przedsiębiorca nabył podlegające 

amortyzacji wartości niematerialne i prawne.  

Pokaż artykuł 

Bloger: jaki podatek od publikowania tekstów w internecie 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 29-03-2018 

Monika Pogroszewska zwraca uwagę na najnowszą interpretację indywidualną dotyczącą 

możliwości skorzystania przez blogerów z tzw. kosztów autorskich (nr interpretacji: 0115-

KDIT3.40 11.88.2018.1.DP). Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił podatnik, który w 

ramach umowy o dzieło tworzy wpisy na bloga prowadzonego przez podmiot trzeci. 

Argumentował, że jego wpisy spełniają przesłanki uznania go za redakcję prasową i w 

związku z tym powinien mieć prawo do 50% kosztów autorskich. Organ potwierdził, że 

artykuły blogera powinny zostać uznane za materiały prasowe a podatnikowi przysługują 

preferencyjne koszty, ponieważ jego działalność spełnia resztę wymogów określonych w 

ustawie o PIT.  

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 
 

Rzecznik Praw Podatnika korzystny dla podatników i fiskusa 
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 29-03-2018 

Redakcja INFOR IFK przytacza wypowiedź wiceministra finansów Pawła Gruzy dotyczącą 

planowanych przez resort zmian w Ordynacji Podatkowej. Wiceminister wskazał między 

innymi, że ministerstwo wystąpiło z propozycjami zmian do projektu nowelizacji 

https://inforfk.pl/aktualnosci/400581,Prowadzacy-ksiegi-papierowe-bez-obowiazku-przesylania-faktur-w-JPK.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303269987-Jak-amortyzowac-wydatki-na-strone-utworzenie-serwisu-WWW---interpretacja-podatkowa.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303299899-Bloger-jaki-podatek-od-publikowania-tekstow-w-internecie.html
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przygotowywanego przez komisję kodyfikacyjną. Znalazł się wśród nich pomysł powołania 

instytucji Rzecznika Praw Podatnika, mającego wydawać obiektywne rekomendacje w 

kwestiach spornych. Inne zaproponowane przez resort zmiany mają dotyczyć uszczelnienia 

systemu podatkowego. Minister Finansów zapowiedziała, że projekt ustawy powinien trafić do 

Sejmu jeszcze w tym roku.  

 

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 
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https://inforfk.pl/aktualnosci/400796,Rzecznik-Praw-Podatnika-korzystny-dla-podatnikow-i-fiskusa.html

