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CIT  
 

Ile CIT płacą największe firmy – ujawni ministerstwo finansów 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 19-04-2018 

Autor informuje, że już pod koniec kwietnia resort finansów ogłosi dane z zeznań 

podatkowych grup kapitałowych oraz podatników CIT, których obrót przekracza 50 mln 

złotych. Podane do publicznej wiadomości zostaną m. in. poniesione koszty, osiągnięty 

przychód czy efektywna stawka podatkowa tych podmiotów za okres od 2012 roku. Dane za 

ubiegły rok podatkowy zostaną najprawdopodobniej opublikowane w lipcu. Paweł Rochowicz 

przypomina również, że podatnicy będą mogli zawnioskować o zmianę lub usunięcie 

opublikowanych danych.    

Pokaż artykuł 

CIT-8 niektóre spółki będą mogły przekazać fiskusowi w czerwcu 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 17-04-2018 

Przemysław Wojtasik informuje, że zgodnie z opublikowanym w zeszłym tygodniu projektem 

rozporządzenia Ministra Finansów spółki, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 

2017 roku i zakończył się przed 1 marca br., będą miały więcej czasu na złożenie CIT-8 i 

zapłatę podatku. Termin ma zostać przedłużony do 30 czerwca br. Resort wskazał, że zmiany 

wynikają z tego, że od początku roku przyjęto wiele przepisów nowelizujących ustawę o CIT i 

spółki, których rok podatkowy rozpoczął i zakończył się w podanym terminie miałyby za mało 

czasu na dostosowanie się do wprowadzonych zmian.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 
Organ sam musi ustalić, jakie usługi świadczy podmiot wnioskujący o 

interpretację 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 18-04-2018 

Aleksandra Tarka omawia wyrok WSA w Szczecinie dotyczący prawidłowości żądania organów 

dotyczącego uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej o symbol PKWiU 

(sygn. akt I SA/Sz 144/18). Sprawa dotyczyła wniosku o wydanie interpretacji 

pozostawionego przez organ bez rozpoznania w związku z brakiem spełnienia wymogów 

formalnych. Skarbówka wezwała podatnika do uzupełnienia braku jakim było wskazanie 

klasyfikacji statystycznej świadczonych przez nią usług, jednak spółka nie uzupełniła go w 

wyznaczonym terminie. Podatniczka zaskarżyła postanowienie do WSA, który przyznał jej 

rację. W wydanym wyroku sąd uznał, że wskazanie symbolu PKWiU we wniosku o wydanie 

interpretacji indywidualnej nie stanowi elementu opisu stanu faktycznego, a element oceny 

prawnej. Ponieważ w opisie stanu faktycznego spółka wskazała jakie usługi świadczy, organ 

był obowiązany do wydania oceny prawnej wskazanego stanu faktycznego, a brak symbolu 

PKWiU nie powinien był tego uniemożliwić.  

Pokaż artykuł 

 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304199985-Ile-CIT-placa-najwieksze-firmy---ujawni-ministerstwo-finansow.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304179995-CIT-8-niektore-spolki-beda-mogly-przekazac-fiskusowi-w-czerwcu.html
http://www.rp.pl/VAT/304189990-Organ-sam-musi-ustalic-jakie-uslugi-swiadczy-podmiot-wnioskujacy-o-interpretacje.html
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JPK – podatników czekają nowe obowiązki 
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 16-04-2018 

Redakcja INFOR IFK przypomina, że już od początku lipca przedsiębiorcy prowadzący księgi 

podatkowe przy użyciu programów komputerowych na wezwanie organów będą musieli 

przekazywać niektóre dokumenty w formacie JPK. Autorzy tłumaczą, że wśród tych 

dokumentów znajdą się faktury, wyciągi magazynowe, księgi rachunkowe i wyciągi bankowe. 

W zakresie obowiązku przekazywania ewidencji w formacie JPK_VAT nie zajdą jednak żadne 

zmiany, a przedsiębiorcy prowadzący księgi w formie tradycyjnej nie zostaną objęci nowym 

obowiązkiem.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Mali i średni przedsiębiorcy rozliczający PIT staną się CIT-owcami i 

skorzystają ze stawki 9 proc.  
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 16-04-2018 

Resort finansów zapowiedział w ubiegłym tygodniu gruntowne zmiany w ustawach o 

podatkach dochodowych. Jak podaje Monika Pogroszewska, ministerstwo planuje 

wprowadzenie trzech nowych ustaw w miejsce obowiązujących obecnie ustaw o PIT i CIT. 

Byłyby to ustawy dotyczące opodatkowania przychodu pracowników, zysków kapitałowych i 

działalności gospodarczej, a największe zmiany miałyby dotyczyć właśnie opodatkowania 

dochodów przedsiębiorców. Jeśli ustawy wejdą w życie, osoby prowadzące działalność 

gospodarczą lub działalność w formie spółek cywilnych i osobowych będą opodatkowanie CIT. 

Osoby samozatrudnione miałyby być jednak traktowane jak pracownicy. Resort chce także 

obniżyć stawki CIT – obecnie mówi się o stawkach w wysokości 9% i 15%. Istnieją również 

plany wyeliminowania zryczałtowanych form opodatkowania. Decyzja dotycząca kształtu 

ewentualnych reform ma zapaść w nadchodzącym tygodniu.  

Pokaż artykuł 

Kiedy skradzione towary można rozliczyć w kosztach podatkowych – 
interpretacja podatkowa  
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 17-04-2018 

Autor omawia interpretację indywidualną, w której organ rozstrzygnął pod jakimi warunkami 

przedsiębiorca może rozliczyć skradzione towary w podatkowych kosztach (nr interpretacji: 

0115-KDIT3.4011. 99.2018.2.PSZ). Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił 

przedsiębiorca, który chciał się dowiedzieć czy może zaliczyć do kosztów stratę poniesioną w 

wyniku kradzieży towarów z jego magazynów. Tłumaczył, że mimo wielu zabezpieczeń przed 

złodziejami, pada czasami ofiarą kradzieży i w takim przypadku zgłasza zdarzenie właściwym 

organom. W wydanej interpretacji organ wskazał, że w kosztach nie można rozliczyć straty 

będącej wynikiem zaniedbań przedsiębiorcy. Jeśli jednak strata została poniesiona w wyniku 

nieprzewidywalnej sytuacji, której uniknięcie nie było możliwe, a przedsiębiorca dochował 

należytej staranności przy zabezpieczeniu towarów, może rozliczyć tak poniesioną stratę w 

podatkowych kosztach. Stratę należy rozliczyć w momencie otrzymania postanowienia o 

zakończeniu postępowania dotyczącego kradzieży.  

Pokaż artykuł 

https://inforfk.pl/aktualnosci/401809,JPK-podatnikow-czekaja-nowe-obowiazki.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304169910-Mali-i-sredni-przedsiebiorcy-rozliczajacy-PIT-stana-sie-CIT-owcami-i-skorzystaja-ze-stawki-9-proc.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304179994-Kiedy-skradzione-towary-mozna-rozliczyc-kosztach-podatkowych---interpretacja-podatkowa.html
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Postępowanie 
 

Skarga pauliańska możliwa także dla fiskusa  
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 20-04-2018 

Redakcja INFOR IFK zwraca uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zgodności 

z Konstytucją możliwości dochodzenia należności podatkowych za pomocą skargi pauliańskiej. 

Jak przypomina Redakcja, skarga pauliańska dotyczy możliwości żądania przez wierzycieli 

uznania bezskuteczności czynności prawnej dokonanej z ich pokrzywdzeniem przez ich 

dłużnika, jeśli w drodze takiej czynności osoba trzecia uzyska korzyść majątkową. Jest to 

instytucja prawa cywilnego i Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału o zbadanie 

konstytucyjności jej stosowania przez analogię dla dochodzenia m.in. zobowiązań 

podatkowych. Rzecznik wskazywał, że w prawie podatkowym nie ma regulacji pozwalających 

fiskusowi na stosowanie skargi, a jej stosowanie przez analogię w prawie podatkowym jest 

sprzeczne z zasadami prawidłowej legislacji i zaufania obywateli do państwa. Trybunał orzekł 

jednak, że art. 527 Kodeksu Cywilnego w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie na 

zasadzie analogii legis do ochrony należności publicznoprawnych jest zgodny z Konstytucją, 

ponieważ działanie organów w takim przypadku nie jest działaniem władczym i nie dotyczy 

obszaru uprawnień lub obowiązków podatkowych o charakterze materialnoprawnym.  

 

Pokaż artykuł 
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https://inforfk.pl/aktualnosci/402463,Skarga-paulianska-mozliwa-takze-dla-fiskusa.html

