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CIT  
 

Limit kosztów podatkowych w CIT a usługi prawne, księgowe, audytowe 
oraz usługi rekrutacji pracowników 

Źródło: INFOR.PL, Redakcja INFOR.PL 25-04-2018 

Resort finansów wydał w ubiegłym tygodniu komunikat dotyczący obowiązku wliczenia usług 

prawnych, księgowych, audytu i rekrutacji pracowników oraz pozyskiwania personelu do 

limitu kosztów nabytych od podmiotów powiązanych zgodnie z nowym art. 15e ustawy o CIT. 

Ministerstwo wskazało, że ww. usługi nie podlegają limitowi zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodu ustanowionemu w tym przepisie. Ponadto, usługi doradztwa podatkowego powinny 

być traktowane analogicznie do usług prawnych, a zatem także i one nie będą objęte 

regulacjami z art. 15e ustawy o CIT. Poprzez usługi księgowe i audytowe (nieobjęte limitem) 

resort rozumie natomiast m.in. usługi w zakresie audytu finansowego i usługi rachunkowo-

księgowe, takie jak usługi sprawdzania rachunków czy sporządzania sprawozdań 

finansowych.  

Pokaż artykuł 

Odszkodowanie za wadliwe zwolnienie pracownika nie jest kosztem 
podatkowym spółki – wyrok WSA 

Źródło: Rzeczpospolita, Małgorzata Michałowska 23-04-2018 

Małgorzata Michałowska omawia wyrok WSA w Gdańsku, w którym sąd rozstrzygnął czy 

odszkodowanie za wadliwe zwolnienie pracownika może być kosztem uzyskania przychodu w 

CIT (sygn. akt I SA/Gd 1525/17, I SA/Gd 1526/17). Sprawa dotyczyła spółki, która zapytała 

organ czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na świadczenia 

dla pracowników wypłacane w celu zabezpieczenia się przed roszczeniami w związku z 

rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem zapisów umowy społecznej, oraz odszkodowania 

związane z rozwiązaniem umów o pracę z naruszeniem przepisów kodeksu pracy. Spółka 

argumentowała, że takie wydatki służą zabezpieczeniu jej źródła przychodów, bo w razie ich 

niewypłacenia zwolnieni pracownicy mogliby występować wobec spółki z kolejnymi 

roszczeniami. Jak podaje autorka, organ odmówił spółce prawa do rozliczenia wydatków w 

podatkowych kosztach. W wydanym wyroku WSA zgodził się, że ww. wydatki nie są 

ponoszone w celu osiągnięcia, zachowania czy zabezpieczenia źródła przychodu.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 
Należyta staranność przy rozliczaniu VAT – metodyka dla urzędników 
skarbowych 

Źródło: INFOR.PL, Redakcja INFOR.PL 26-04-2018 

Autorzy informują, że resort finansów opublikował w ubiegłym tygodniu dokument pt. 

„Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w 

transakcjach krajowych”, w którym zebrano wskazówki dla urzędników oceniających czy 

przedsiębiorcy dochowują należytej staranności w VAT. Równocześnie resort poinformował, 

że nie dysponuje jeszcze wskazówkami w tym zakresie adresowanymi bezpośrednio do 

samych przedsiębiorców. Dokument może jednak posłużyć przedsiębiorcom za wskazówkę 

przy ocenie, czy dochowują oni należytej staranności w VAT. Okoliczności, które według 

„Metodyki” organy powinny brać pod uwagę, to po pierwsze właściwa ocena kontrahenta 

przez przedsiębiorcę na etapie rozpoczęcia współpracy z nim, w czego zakres wchodzi m.in. 

sprawdzenie rejestracji w KRS lub CEIDG, sprawdzenie statusu kontrahenta jako podmiotu 

VAT, ocena czy transakcja została przeprowadzona bez ryzyka gospodarczego oraz czy cena 

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/koszty/co-jest-kosztem/779859,Limit-kosztow-podatkowych-w-CIT-a-uslugi-prawne-ksiegowe-autytowe-oraz-uslugi-rekrutacji-pracownikow.html?utm_source=infor.pl-SG&utm_medium=boks_mf&utm_campaign=agregat_tresci_mf
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304239975-Odszkodowanie-za-wadliwe-zwolnienie-pracownika-nie-jest-kosztem-podatkowym-spolki---wyrok-WSA.html
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towaru znacząco i bez uzasadnienia odbiega od jego ceny rynkowej, a także ocena tego, czy 

kontrahent lub jego reprezentant nie był odpowiedni dla okoliczności danej transakcji. Według 

dokumentu, urzędnicy powinni również oceniać należytą staranność przedsiębiorcy przy 

kontynuacji współpracy z kontrahentem, m.in. weryfikując regularnie czy kontrahent jest 

zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i sprawdzając wszystkie wymienione w dokumencie 

kryteria transakcyjne. Ponadto, przyjęto odrębne kryteria dla oceny dochowania należytej 

staranności przez podatnika w razie płatności przy wykorzystaniu mechanizmu split payment.  

Pokaż artykuł 

Zasady zwrotu nadwyżki VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 26-04-2018 

Aleksandra Tarka omawia uchwałę NSA podjętą w składzie siedmiu sędziów i dotyczącą 

terminu, w jakim musi dotrzeć do adresata postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu 

VAT. Jak tłumaczy autorka, organy często sporządzają takie postanowienie ostatniego dnia 

okresu, w którym podatnik może oczekiwać na zwrot VAT. W takiej sytuacji, podatnik 

otrzymuje postanowienie już po upływie 25 lub 60 dni, które są maksymalnymi terminami 

ustawowymi oczekiwania na zwrot VAT. Wydana niedawno uchwała NSA wskazuje, że 

postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT musi dotrzeć do adresata jeszcze 

w ciągu ustawowego terminu 25 lub 60 dni.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Fiskus chce dopłat za pięć lat wstecz od informatyków, którzy korzystali z 

50-proc. kosztów w PIT 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 23-04-2018 

Monika Pogroszewska informuje o wzmożonych kontrolach prawidłowości rozliczeń PIT wśród 

twórców korzystających z tzw. kosztów autorskich. Szczególnie dużo kontroli dotyczy 

rozliczeń informatyków i inżynierów. Skarbówka kwestionuje rozliczenia dokonywane na 

podstawie procentowego udziału pracy twórczej w wynagrodzeniu pracownika. Jak 

przypomina autorka, jakiś czas temu fiskus zaostrzył swoje stanowisko w tym zakresie i nie 

zgadza się już na ustalanie opodatkowania wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich 

na podstawie procentowego udziału z umowy, tłumacząc że nie stanowi to dowodu na 

powstanie dzieła. Co niepokojące, na tej podstawie organy kwestionują obecnie rozliczenia 

podatkowe dokonywane do pięciu lat wstecz. Eksperci przypominają, że podatnicy, którzy 

stosują 50% koszty i pragną uniknąć problemów w razie kontroli, powinni ewidencjonować 

dokumenty, które udowadniają powstanie dzieła i przeniesienie praw autorskich.  

Pokaż artykuł 

PIT/CIT: czy ubrania i kosmetyki mogą być kosztem 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 27-04-2018 

Autor omawia interpretację indywidualną dotyczącą możliwości zaliczenia do kosztów w PIT 

lub CIT wydatków przedsiębiorcy na ubrania i kosmetyki dla jego pracowników (nr 

interpretacji: 0111-KDIB2-3.4010. 52.2018.2.PB, 0111-KDIB2-3.4010. 38.2018.2.PB). Z 

wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka, która chciała się dowiedzieć, czy może 

rozliczyć w kosztach wydatki na koszule z logo firmy, ich pranie i kosmetyki do makijażu dla 

swoich pracowników, którzy uczestniczyli w wideokonferencjach z potencjalnymi klientami. 

Spółka argumentowała, że ponosi wydatki w celu osiągnięcia przychodu, ponieważ wrażenie, 

jakie sprawiają jej pracownicy w trakcie wideokonferencji przekłada się na zakup jej usług 

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/podatnik-vat/779977,Nalezyta-starannosc-przy-rozliczaniu-VAT-metodyka-dla-urzednikow-skarbowych.html
http://www.rp.pl/VAT/304269979-Zasady-zwrotu-nadwyzki-VAT.html
http://www.rp.pl/Podatki/304229964-Fiskus-chce-doplat-za-piec-lat-wstecz-od-informatykow-ktorzy-korzystali-z-50-proc-kosztow-w-PIT.html
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dokonywany przez klientów. Organ odpowiedział, że wydatki na koszule z logo będą kosztami 

reklamy dla spółki, podobnie będzie też z wydatkami na ich pranie i kosmetyki, i jako takie 

mogą zostać rozliczone w podatkowych kosztach.  

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 
 

Wymogi w zakresie Master File 
Źródło: Rzeczpospolita, Marta Klepacz, Magdalena Dymkowska 23-04-2018 

Marta Klepacz i Magdalena Dymkowska wskazują na problemy, z jakimi będą musieli 

zmierzyć się niektórzy przedsiębiorcy otrzymujący Master File od spółki matki z zagranicy. 

Może się bowiem okazać, że zagraniczny plik Master File nie będzie zawierał wszystkich 

elementów wymaganych przez polskie organy, ponieważ polskie prawo odbiega nieco w tym 

zakresie od standardów wyznaczonych przez raport BEPS i obowiązujących w wielu innych 

krajach. Autorki przypominają, że szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych 

elementów dokumentacji grupowej można znaleźć w rozporządzeniu wykonawczym ustawy o 

CIT i PIT. Tłumaczą również, że jeśli polska spółka otrzyma od swojej spółki matki plik Master 

File, który z polskiego punktu widzenia będzie niekompletny, to na polskiej spółce - a nie jej 

zagranicznej spółce matce - będzie ciążył obowiązek jego uzupełnienia. W razie kontroli, 

polska spółka będzie także obowiązana przedstawić organom tłumaczenie dokumentu na 

język polski. 

 

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 
Suchecki. 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304279978-PITCIT-czy-ubrania-i-kosmetyki-moga-byc-kosztem.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/304239971-Wymogi-w-zakresie-Master-File.html

