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CIT  
 

Zmiany w uproszczonych sprawozdaniach z zakresu cen transferowych 

Źródło: INFOR IFK, Sławomir Biliński 07-06-2018 

Resort finansów opublikował projekty zmienionych druków CIT-TP i PIT-TP, które podatnicy 

zobowiązani do sporządzenia sprawozdań w zakresie cen transferowych będą musieli złożyć 

do końca września br. Jak informuje Sławomir Biliński, nowe druki będą zawierać jeszcze 

szerszy zakres informacji niż dotychczas. Według informacji udzielonych przez ministerstwo, 

dane zawarte w nowych formularzach CIT-TP i PIT-PIT mają umożliwić bardziej efektywną 

analizę ryzyka w cenach transferowych i skuteczniejsze kontrole. Na nowych drukach 

podatnicy będą musieli zawrzeć informacje o transakcjach realizowanych po 31 grudnia 2016 

roku. 

Pokaż artykuł 

Straty do odliczenia w trakcie roku  

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 07-06-2018 

Monika Pogroszewska omawia interpretację indywidualną, w której Dyrektor KIS potwierdził, 

że spółka może uwzględnić straty z lat poprzednich w miesięcznych zaliczkach na podatek 

dochodowy (nr interpretacji 0111-KDIB2-1.4510.104. 2018.1.JP). Z wnioskiem o wydanie 

interpretacji wystąpiła firma, która chciała się upewnić, że z rozliczeniem straty nie musi 

czekać aż do momentu sporządzenia zeznania rocznego. W wydanej interpretacji organ 

wskazał, że jeśli w danym roku podatkowym spółka osiągnęła dochód, może go obniżyć o 

stratę poniesioną w ciągu pięciu poprzednich lat podatkowych, uwzględniając ją już przy 

obliczaniu miesięcznych zaliczek na CIT. Musi jednak pamiętać o tym, że w trakcie jednego 

roku podatkowego nie może odliczyć więcej niż połowę poniesionej straty.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Zmiany w VAT MOSS od 1 stycznia 2019 r.  

Źródło: INFOR.PL, Adam Kuchta 05-06-2018 

Adam Kuchta omawia nowelizację ustawy o VAT, która wejdzie w życie z początkiem 

nadchodzącego roku.  Nowelizacja ma na celu m.in. implementację dyrektywy 2017/2455 

wprowadzającej nowe procedury rozliczania podatku VAT od usług telekomunikacyjnych, 

nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów w innym państwie 

członkowskim. Rozliczanie VAT od takich usług w tzw. małym punkcie kompleksowej usługi 

(MOSS) zostanie znacznie ułatwione, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

startupów czy podatników, którzy nie mają siedziby w kraju UE, ale są zarejestrowani w 

państwie członkowskim dla celów VAT. Autor omawia szczegółowe rozwiązania nowelizacji 

mające to umożliwić, m.in. wprowadzenie art. 28k ust. 2 ustawy o VAT przewidującego limit 

wartości usług świadczonych na rzecz konsumentów z innych państw członkowskich, do 

którego polscy podatnicy będą mogli rozliczyć VAT według reguł przewidzianych dla transakcji 

krajowych.  

Pokaż artykuł 

 

 

https://inforfk.pl/aktualnosci/410381,Zmiany-w-uproszczonych-sprawozdaniach-z-zakresu-cen-transferowych.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306079973-Straty-do-odliczenia-w-trakcie-roku.html
http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/rozliczenia-vat/784518,Zmiany-w-VAT-MOSS-od-1-stycznia-2019-r.html
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NSA: ochrona brzegów morskich z 0% stawką VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 08-06-2018 

Jak informuje Paweł Rochowicz, NSA rozstrzygnął w ubiegłym tygodniu spór o stawkę 

podatku VAT od usług ochrony brzegów morskich takich jak budowa umocnień przy plażach 

(sygn. akt I FSK 1857/16). W toku kontroli, organ podatkowy zakwestionował rozliczenia 

spółki stosującej 0% stawkę VAT do takich usług, mimo że przepisy ustawy o VAT wskazują, 

że taka stawka ma zastosowanie do usług związanych z ochroną środowiska morskiego – 

argumentując, że ochrona brzegów nie mieści się w zakresie tego zwolnienia. Sprawa trafiła 

przed NSA, który przyznał rację spółce, powołując się na wydaną w grudniu uchwałę siedmiu 

sędziów NSA (sygn. akt I FPS 2/17).  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

PIT a zwrot pieniędzy na kartę kredytową 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 06-06-2018 

Aleksandra Tarka zwraca uwagę na pierwszy wyrok NSA w sprawie opodatkowania PIT tzw. 

cashbacku wydany po zmianie przepisów (sygn. akt II FSK 1335/16). Sprawa dotyczyła 

interpretacji indywidualnej, o której wydanie wystąpił bank posiadający promocję, zgodnie z 

którą klienci otrzymywali zwrot części środków, które wydali płacąc kartą (tzw. cashback), 

bony albo zwrot raty kredytu. Bank chciał się upewnić, że takie świadczenia korzystają ze 

zwolnienia z PIT przewidzianego dla tzw. sprzedaży premiowej i że nadwyżka kwoty 

świadczenia przekraczająca limit przewidziany dla tego zwolnienia zostanie opodatkowana 

zryczałtowaną 10% stawką PIT. Organ potwierdził wprawdzie, że świadczenia korzystają ze 

zwolnienia, jednak stwierdził również, że nadwyżkę przekraczającą przewidziany dla niego 

limit należy opodatkować stawką 19% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT. WSA 

przyznał rację skarbówce, jednak NSA uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego 

rozpoznania. NSA stwierdził, że cashback i zwrot rat kredytu powinny być traktowane jako 

sprzedaż premiowa, a nadwyżka wykraczająca poza limit zwolnienia powinna być 

opodatkowana 10% stawką PIT. Do przychodu klientów banku z otrzymania bonów nie 

można jednak zastosować przepisów o sprzedaży premiowej i dochód z tego tytułu powinien 

zostać opodatkowany 19% stawką PIT.  

Pokaż artykuł 

Handel bitcoinami a PIT: przy zamianie kryptowalut nie trzeba płacić 
podatku 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 04-06-2018 

Przemysław Wojtasik omawia wyrok WSA w Olsztynie dotyczący opodatkowania PIT dochodu 

z zamiany kryptowalut (sygn. akt I SA/Ol 201/18). Według bieżącej linii interpretacyjnej, 

inwestorzy powinni nie tylko wykazywać przychód ze sprzedaży kryptowaluty, ale także przy 

jej zamianie, np. przy sprzedaży bitcoina za ethereum (m.in. interpretacja nr nr 0115-

KDIT3.4011.237.2018.2. PSZ). Inwestorzy mówią jednak o nadmiernych trudnościach z 

ustaleniem takiego przychodu, ponieważ podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem 

kryptowalutami często dokonują setek transakcji zamiany na minutę. W wydanym wyroku 

sąd przyznał rację podatnikom uznając, że ponieważ nie ma możliwości ustalenia dokładnych 

różnic w wartościach takich transakcji, zamiana kryptowalut powinna być neutralna 

http://www.rp.pl/VAT/306089977-NSA-ochrona-brzegow-morskich-z-0-stawka-VAT.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306069983-PIT-a-zwrot-pieniedzy-na-karte-kredytowa.html
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podatkowo. Zgodnie z wyrokiem, przychód powstanie dopiero w momencie wymiany 

kryptowaluty na usługi, towary lub walutę tradycyjną.  

Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

Śledzenie przez skarbówkę miejsc, w których przedsiębiorcy logują się do 

rachunków bankowych 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 06-06-2018 

Paweł Rochowicz informuje, że rząd zamierza przyjąć w trybie nadzwyczajnym projekt 

nowelizacji Ordynacji Podatkowej mający na celu zmianę funkcjonowania systemu STIR. Jak 

informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX Press, projekt ten przewiduje nałożenie 

na banki obowiązku, zgodnie z którym miałyby one przesyłać do resortu finansów adresy IP, 

z których logują się na konta firmowe ich użytkownicy oraz czas logowań. Ponadto, ustawa 

miałaby uchylić przepisy umożliwiające zaskarżenie 72-godzinnej blokady rachunku 

firmowego dokonanej przez Szefa KAS. Ustawa zostanie najprawdopodobniej przyjęta przez 

rząd w trybie obiegowym i niedługo trafi do Sejmu.  

 

Pokaż artykuł 
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http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306049922-Handel-bitcoinami-a-PIT-przy-zamianie-kryptowalut-nie-trzeba-placic-podatku.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/306069987-Sledzenie-przez-skarbowke-miejsc-w-ktorych-przedsiebiorcy-loguja-sie-do-rachunkow-bankowych.html

