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CIT  
 

CIT: dochód z działalności to nie tylko przychód ze sprzedaży 

Źródło: Rzeczpospolita, Piotr Kiedrowicz 09-04-2018 

Piotr Kiedrowicz omawia wyrok NSA dotyczący możliwości zakwalifikowania jako przychód z 

działalności strefowej objętej zwolnieniem z CIT rekompensaty otrzymanej przez 

przedsiębiorcę od kontrahenta z tytułu rezygnacji z części zamówienia (sygn. akt II FSK 

245/16). Sprawa dotyczyła spółki, której organ odmówił kwalifikacji takiej rekompensaty jako 

przychodu z działalności objętej zezwoleniem na działalność prowadzoną w SSE. WSA 

przyznał rację fiskusowi. NSA uchylił jednak zaskarżony wyrok i interpretację, stwierdzając, 

że rekompensata, którą otrzymała spółka na okoliczność niewykorzystania przez nią 

przygotowanej mocy produkcyjnej powinna zostać zakwalifikowana jako przychód z 

działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy i być objęta zwolnieniem z CIT.  

Pokaż artykuł 

Forum Cen Transferowych – urzędnicy spotkali się z podatnikami i 
ekspertami 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 13-04-2018 

Paweł Rochowicz informuje, że resort finansów rozpoczął cykl spotkań urzędników z 

podatnikami i ekspertami, które dotyczyć będą cen transferowych. Spotkania będą 

organizowane co trzy miesiące, a ich celem jest dyskusja o najbardziej kontrowersyjnych 

tematach w tej dziedzinie. Podczas pierwszego spotkania podatnicy przedstawiali urzędnikom 

problem nadmiernie restrykcyjnych kontroli cen transferowych i niskiego poziomu 

merytorycznego kontrolujących. Resort zapowiedział również prace nad kwestiami 

poruszanymi podczas Forum Cen Transferowych w zespołach roboczych pracujących nad 

najtrudniejszymi tematami, takimi jak podejście organów podatkowych do cash poolingu.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Zmiany w obniżonych stawkach VAT 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 11-04-2018 

Autorka informuje, że w resorcie finansów trwają prace nad zmianami matrycy stawek VAT. 

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo, prace mają skutkować uporządkowaniem 

i ujednoznacznieniem przyporządkowania obniżonych stawek VAT do poszczególnych towarów 

i usług. Bliższe informacje dotyczące treści projektowanych przepisów nie są jeszcze jednak 

znane. Eksperci przypuszczają, że efektem prac może być eliminacja sporów w zakresie 

stosowania różnych stawek VAT do towarów podobnych. Istnieje jednak ryzyko, że 

projektując nową matrycę, twórcy przepisów mogą podwyższyć stawkę VAT na niektóre 

towary do 23%.  

Pokaż artykuł 

 

 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304099997-CIT-dochod-z-dzialalnosci-to-nie-tylko-przychod-ze-sprzedazy.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304139987-Forum-Cen-Transferowych---urzednicy-spotkali-sie-z-podatnikami-i-ekspertami.html
http://www.rp.pl/VAT/304119923-Zmiany-w-obnizonych-stawkach-VAT.html
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Kiedy menedżer jest podatnikiem VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 11-04-2018 

Aleksandra Tarka zwraca uwagę na nowy wyrok NSA dotyczący opodatkowania VAT 

kontraktów menedżerskich (sygn. akt I FSK 927/16). Sprawa dotyczyła interpretacji 

indywidualnej, w której menedżer zasiadająca również w zarządzie spółki akcyjnej zapytała 

organ czy działalność, którą świadczy na podstawie kontraktu menedżerskiego spełnia 

przesłanki uznania ją za samodzielnie wykonywaną, co skutkowałoby uznaniem menedżer za 

podatnika VAT. Organ wskazał, że tak, m.in. dlatego że wnioskodawczyni w jego ocenie 

ponosiła ryzyko gospodarcze swojej działalności. WSA nie zgodził się jednak z organem, 

stwierdzając, że działalność menedżer nie spełnia warunku samodzielności. Wyrok zaskarżono 

i NSA przyznał rację organowi. Sąd wskazał, że do oceny czy menedżer jest podatnikiem VAT 

kluczowe będzie stwierdzenie czy ponosi ona odpowiedzialność wobec osób trzecich.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

PIT-WZ do 16 kwietnia 
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 10-04-2018 

Redakcja INFOR IFK informuje, że podatnicy, którzy chcą skorzystać z najprostszego sposobu 

rozliczenia PIT poprzez złożenie wniosku PIT-WZ, mają na to czas jedynie do poniedziałku, 16 

kwietnia. Autorzy przypominają, że w formularzu wnioskuje się jedynie o sporządzenie 

deklaracji podatnika przez urząd skarbowy, a urząd na podstawie informacji o dochodach 

podatnika otrzymanych od płatników sporządzi za niego PIT-37 i udostępni go podatnikowi do 

akceptacji. Redakcja INFOR IFK przypomina również, jakie typy przychodów kwalifikują się do 

rozliczenia w ten sposób.  

Pokaż artykuł 

 

PIT: właściciel firmy nie może rozliczyć w podatkowych kosztach majątku 
otrzymanego od rodziny 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 12-04-2018 

Przemysław Wojtasik zwraca uwagę na kształtującą się linię interpretacyjną w zakresie 

możliwości rozliczenia przez właściciela firmy w kosztach majątku otrzymanego od rodziny 

(m. in. interpretacja nr 115-KDIT3.4011.36.2018.1.DB). Autor przypomina, że mimo 

zapowiedzi Ministerstwa dotyczących zmiany przepisów, żadne regulacje nie weszły jeszcze w 

życie, a organy wydają niekorzystne dla podatników interpretacje. Od 1 stycznia 

przedsiębiorcy nie mogą rozliczać w kosztach składników majątku otrzymanych w drodze 

spadku lub darowizny, co okazało się szczególnie niekorzystne dla firm rodzinnych, np. w 

sytuacji gdy dzieci przejmą od rodziców ich biznes. Od początku roku muszą one uwzględniać 

w zaliczkach na podatek dochodowy fakt, że nie mogą wliczyć w koszty odpisów 

amortyzacyjnych od otrzymanych bezpłatnie składników majątku.  

Pokaż artykuł 

 

 

http://www.rp.pl/VAT/304119977-Kiedy-menedzer-jest-podatkiniek-VAT.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/401460,PITWZ-do-16-kwietnia.html%23
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304129904-PIT-wlasciciel-firmy-nie-moze-rozliczyc-w-podatkowych-kosztach-majatku-otrzymanego-od-rodziny.html
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Postępowanie 
 

Będzie trudniej o interpretacje podatkowe? 
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 12-04-2018 

Resort finansów zaproponował rozwiązanie mające ograniczyć nadużycia związane z 

wykorzystaniem interpretacji podatkowych. W projekcie nowelizacji Ordynacji Podatkowej 

zaproponowanym przez Ministerstwo znalazła się instytucja wniosków grupowych o wydanie 

interpretacji. Wnioski grupowe mają dotyczyć sytuacji, w których organ musi prześledzić cały 

łańcuch transakcji dotyczących kilku podmiotów aby ocenić prawidłowość zaproponowanego 

przez wnioskodawcę stanowiska. Obecnie przy skomplikowanym stanie faktycznym 

wnioskodawcy mają wybór pomiędzy złożeniem wniosku indywidualnego lub wspólnego, 

jednak taki wybór zdaniem resortu daje pole do nadużyć. Proponowane wnioski grupowe 

miałyby obejmować sytuacje, w których stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawiane 

we wniosku dotyczyłoby transakcji lub czynności dokonywanych wraz z innymi podmiotami 

powiązanymi, a wnioskodawca byłby obowiązany do wskazania korzyści, jakimi skutkują 

czynności i dokładnych powiązań między dokonującymi ich podmiotami. Wydana interpretacja 

nie chroniłaby podatnika, jeśli rzeczywista wartość korzyści odniesionych na skutek transakcji 

odbiegałaby w pewnym stopniu od wartości przedstawionych we wniosku.  

 

Pokaż artykuł 
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https://inforfk.pl/aktualnosci/401555,Bedzie-trudniej-o-interpretacje-podatkowe.html

