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CIT  
 

CIT: wydatki na wsparcie IT bez limitu kosztów uzyskania przychodu 

Źródło: Rzeczpospolita, Dorota Majcher-Czyż 16-05-2018 

Dorota Majcher-Czyż omawia interpretację indywidualną, z której wynika, że wydatki na 

usługi informatyczne zapewniające funkcjonowanie systemów informatycznych nie są objęte 

limitem zaliczenia do podatkowych kosztów w świetle art. 15e ust. 1 ustawy o CIT (nr 

interpretacji: 0111-KDIB1-1.4010.33.2018.1.BS). Jak tłumaczy autorka, od początku 

bieżącego roku obowiązuje norma, zgodnie z którą nie można zaliczyć do kosztów uzyskania 

przychodu w CIT określonych wydatków na nabycie od podmiotów powiązanych z 

podatnikiem niektórych usług niematerialnych. Istnieje jednak spór co do tego, jakie 

konkretnie usługi są objęte tą normą. We wniosku o wydanie omawianej interpretacji, spółka 

wskazała, że wydatki, które ponosi na usługi informatyczne mające zapewnić funkcjonowanie 

systemów informatycznych nie będą objęte limitem z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, a Dyrektor 

KIS przyznał jej rację. Organ stwierdził, że opisane przez spółkę usługi informatyczne nie 

posiadają cech wspólnych z usługami wymienionymi w tym artykule i objętymi limitem (m.in. 

usługami doradczymi, przetwarzania danych czy usługami o podobnym charakterze).    

Pokaż artykuł 

 

Zmiany w opodatkowaniu firm od 2020 r. 

Źródło: INFOR.PL, Redakcja INFOR.PL 16-05-2018 

Wiceminister finansów Paweł Gruza zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że resort pracuje nad 

nową koncepcją opodatkowania firm. Jak informują autorzy, przepisy mogłyby zacząć 

obowiązywać już od początku 2020 roku. Według zapowiedzi wiceministra wprowadzenie 

nowej ustawy o podatku dochodowym od przedsiębiorstw będzie miało na celu uproszczenie 

systemu podatkowego. Jak informowaliśmy w poprzednich wydaniach DMS TAX Press, taka 

ustawa mogłaby objąć nie tylko dochody osób prawnych, ale wszystkich jednostek 

prowadzących działalność gospodarczą – w tym osób fizycznych. Resort planuje 

zaprezentować planowane zmiany już za parę tygodni. 

Pokaż artykuł 

 

VAT 
 

Odliczenia VAT: bez namacalnego śladu nie ma odliczenia – wyrok NSA 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 16-05-2018 

Aleksandra Tarka omawia orzeczenie NSA w zakresie sposobu udokumentowania wykonania 

usług niematerialnych tak aby podatnik mógł odliczyć od nich VAT (sygn. akt I FSK 1175/16). 

Sprawa dotyczyła spółki, u której w toku kontroli organ stwierdził brak podstaw do odliczenia 

VAT z faktur dokumentujących zakup usług marketingowych. Mimo że spółka przedstawiła 

umowę na wykonanie tych usług oraz zlecenie i potwierdzenie jego wykonania, według 

organu takie dokumenty nie określały zakresu zakupionych usług. A ponieważ usługodawca 

nie przesłał organowi dokumentów potwierdzających ich realizację, organ odmówił spółce 

prawa odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie usług. WSA przyznał rację 

skarbówce, wskazując, że faktura dokumentująca transakcję, która nie miała miejsca nie 

może być podstawą do odliczenia z niej VAT, a spółka nie posiada dowodów wykonania 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305169995-CIT-wydatki-na-wsparcie-IT-bez-limitu-kosztow-uzyskania-przychodow.html
http://mojafirma.infor.pl/wiadomosci/782921,Zmiany-w-opodatkowaniu-firm-od-2020-r.html
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świadczenia. NSA przychylił się do takiego stanowiska, stwierdzając, że spółka nie wykazała, 

że usługi marketingowe rzeczywiście zostały wykonane.   

Pokaż artykuł 

VAT: czy podzielona płatność będzie obowiązkowa 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 15-05-2018 

Autor informuje, że tzw. split payment może być obowiązkowy dla firm z branż takich jak 

elektroniczna czy budowlana. Resort Finansów opublikował bowiem w ubiegłym tygodniu 

komunikat, zgodnie z którym ministerstwo zwróciło się do Komisji Europejskiej o zgodę na 

objęcie niektórych branż obowiązkową podzieloną płatnością. Przemysław Wojtasik tłumaczy, 

że obowiązujące od pierwszego lipca przepisy przewidują, że ze split payment korzystać będą 

jedynie ci przedsiębiorcy, którzy się na to zdecydują. Jeśli jednak Komisja wyrazi zgodę na 

objęcie niektórych branż obowiązkowym split payment, zmienione regulacje w tym zakresie 

mogą zacząć obowiązywać już z początkiem nadchodzącego roku.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Bitcoin – Handlujący na giełdzie kryptowalut mogą mieć duże problemy z 
rozliczeniem kosztów 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 15-05-2018 

Monika Pogroszewska informuje, że Dyrektor KIS wydał niedawno interpretację indywidualną, 

z której wynika, że wydruk historii transakcji z giełdy kryptowalut nie może zostać uznany za 

dokument prawidłowo udowadniający poniesienie kosztów (nr interpretacji 0113-KDIPT2-

1.4011.258. 2018.1.KO). W wydanej interpretacji fiskus odmówił możliwości zaliczenia do 

kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup kryptowalut i kosztów prowizji dla giełdy 

podatnikowi, który dokonał kilkudziesięciu transakcji zakupu kryptowaluty. Organ uznał, że 

takie wydatki można zaliczyć do kosztów jednie wtedy, gdy będą one udokumentowane 

fakturami VAT, ponieważ historia transakcji nie spełnia wymagań stawianych dowodom 

księgowym przez rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie podatkowej księgi przychodów 

i rozchodów. Autorka przytacza również interpretację nr 0113-KDIPT2-3.4011.28.2018.3.SJ, 

w której organ stwierdził, że potwierdzenia przelewu także nie można uznać za dowód 

poniesienia kosztu.  

Pokaż artykuł 

III próg podatkowy i likwidacja podatku liniowego? 
Źródło: INFOR.PL, Redakcja INFOR.PL 18-05-2018 

W artykule poruszono temat zaproponowanych niedawno przez rząd zmian dotyczących 

opodatkowania dochodów osób fizycznych. Jak informują autorzy, istnieją plany 

wprowadzenia III progu podatkowego (stawka 36% od dochodów powyżej 1 mln zł), II progu 

(stawka 23%) oraz likwidacji stawki liniowej podatku dochodowego od działalności 

gospodarczej. Takie rozwiązanie stało się w ubiegłym tygodniu znane pod nazwą „daniny 

solidarnościowej”. Według Związku Przedsiębiorców jest to złamanie obietnic wyborczych, w 

których rząd zapowiadał, że nie będzie wprowadzał nowych podatków ani ich podnosił. Jeśli 

przepisy wejdą w życie w takim kształcie, mogą również skłonić wielu spośród najlepiej 

zarabiających do zmiany rezydencji podatkowej.  

Pokaż artykuł 

http://www.rp.pl/VAT/305169980-Odliczenia-VAT-bez-namacalnego-sladu-nie-ma-odliczenia---wyrok-NSA.html
http://www.rp.pl/VAT/305159987-VAT-czy-podzielona-platnosc-bedzie-obowiazkowa.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305159944-Bitcoin---Handlujacy-na-gieldzie-kryptowalut-moga-miec-duze-problemy-z-rozliczeniem-kosztow.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/408192,III-prog-podatkowy-i-likwidacja-podatku-liniowego.html
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Postępowanie 
 

Fiskus nie może łączyć wniosków, żeby zarzucić obejście prawa – wyrok 
WSA 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 16-05-2018 

Aleksandra Tarka omawia wyrok WSA dotyczący możliwości połączenia w ramach jednego 

postępowania interpretacyjnego dwóch stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, które 

miałyby stanowić kontekst rozstrzygnięcia sprawy (sygn. akt III SA/Wa 1498/17). Sprawa 

dotyczyła podatniczki, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. 

Organ odmówił jednak wszczęcia postępowania, uznając, że opisany we wniosku stan 

faktyczny jest elementem stanu faktycznego przedstawionego w innych wnioskach i należy 

ocenić łącznie czynności opisane we wszystkich wnioskach, aby stwierdzić czy nie stanowiłyby 

one przedmiotu decyzji wydanej z naruszeniem tzw. klauzuli o unikaniu opodatkowania. 

Sprawa trafiła do WSA, który przyznał rację podatniczce. Sąd przypomniał, że organ 

wydający interpretację dokonuje wykładni przepisów na potrzeby przedstawionego przez 

podatnika stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego i nie powinien zmierzać do ustalenia 

stanu faktycznego we własnym zakresie, tylko oprzeć się na jego opisie przedstawionym 

przez podatnika.  

 

Pokaż artykuł 

 

DMS TAX Sp. z o.o. 
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Suchecki. 

http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/305169997-Fiskus-nie-moze-laczyc-wnioskow-zeby-zarzucic-obejscie-prawa---wyrok-WSA.html

