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CIT  
 

Firma nie skorzysta z ulgi B+R za czas urlopu pracownika – interpretacja 
podatkowa 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 21-06-2018 

Monika Pogroszewska omawia interpretację indywidualną dotyczącą sposobu obliczania tzw. 

kosztów kwalifikowanych (nr interpretacji: 0111-KDIB1-3.4010. 189.2018.3.MBD). Spółka 

zajmująca się monitoringiem pacjentów i tworząca m.in. oprogramowanie medyczne zapytała 

organ, czy może odliczyć koszty pracy swoich pracowników wykonujących prace B+R w 

wysokości ustalonej z zastosowaniem wskaźnika B+R, stosując ten wskaźnik do wszystkich 

części ich wynagrodzenia i dodatkowych świadczeń. W wydanej interpretacji organ uznał, że 

spółka może zastosować wskaźnik B+R jedynie do wynagrodzenia zasadniczego. 

Wynagrodzenie za czas, którego pracownik nie poświęcił na prowadzenie prac B+R, takie jak 

wynagrodzenie chorobowe czy wynagrodzenie za czas urlopu, nie może być natomiast 

kosztem kwalifikowanym. 

Pokaż artykuł 

W specjalnej strefie ekonomicznej firma może sumować zwolnienia w CIT z 
kilku zezwoleń – wyrok NSA 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 21-06-2018 

Aleksandra Tarka omawia wyrok NSA dotyczący możliwości sumowania zwolnień z kilku 

zezwoleń na działalność strefową (sygn. akt II FSK 1613/16). Sprawa dotyczyła interpretacji 

indywidualnej, w której organ zabronił spółce prowadzącej działalność w SSE na podstawie 

dwóch zezwoleń posiadania ewidencji łącznej dla dochodów osiąganych z takiej działalności, a 

co za tym idzie, sumowania dochodów zwolnionych. Fiskus argumentował, że zwolnienie  

obejmuje konkretną inwestycję wskazaną w zezwoleniu, a zatem inwestor powinien odrębnie 

ustalać osiągnięty dochód lub stratę dla każdej inwestycji prowadzonej na podstawie 

zezwoleń. Zdaniem organu, dla każdej inwestycji należy również prowadzić odrębną 

ewidencję. WSA przyznał jednak rację spółce, wskazując, że z ustaw podatkowych nie 

wynika, aby podatnik był obowiązany do odrębnego obliczania dochodu lub straty dla 

każdego z kilku zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE, którymi dysponuje. Także NSA 

uznał, że takie zezwolenia dotyczą dochodów z całej działalności podmiotu w SSE i podatnik 

nie musi prowadzić odrębnych ewidencji. Zgodnie z wyrokiem, inwestor prowadzący 

działalność w ramach jednej SSE może zatem sumować zwolnienia z kilku posiadanych 

zezwoleń.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Podzielona płatność bez zbiorczych przelewów i tylko na rachunek VAT 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 22-06-2018 

Przemysław Wojtasik w rozmowie z przedstawicielem resortu finansów, Zbigniewem 

Makowskim, wyjaśnia wątpliwości podatników dotyczące stosowania mechanizmu split 

payment, który wejdzie w życie z początkiem lipca. Jeśli przedsiębiorca będzie musiał opłacić 

kilka faktur i będzie chciał zastosować mechanizm podzielonej płatności, będzie musiał opłacić 

każdą fakturę osobno, zamiast wysłać przelew zbiorczy. Zbigniew Makowski przypomina 

również, że przedsiębiorcy nie będą w stanie dysponować w dowolny sposób środkami 

zgromadzonymi na koncie VAT, bo bez zgody US będą one mogły być przelewane jedynie na 

konto organów lub konta VAT innych przedsiębiorców – a co za tym idzie, nie będzie można 

zapłacić z konta VAT kontrahentowi nie stosującemu mechanizmu split payment. 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306219982-Firma-nie-skorzysta-z-ulgi-BR-za-czas-urlopu-pracownika---interpretacja-podatkowa.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306219981-W-specjalnej-strefie-ekonomicznej-firma--moze-sumowac-zwolnienia-w-CIT-z-kilku-zezwolen---wyrok-NSA.html
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Przedsiębiorcy zamierzający wypłacić środki zgromadzone na koncie VAT będą musieli złożyć 

odpowiedni wniosek do naczelnika US. Wypłata środków nastąpi w terminie do 60 dni od 

momentu złożenia wniosku. 

Pokaż artykuł 

Pytanie prejudycjalne do TSUE w sprawie dotyczącej VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 20-06-2018 

Aleksandra Tarka informuje, że NSA wystąpił w ubiegłym tygodniu do TSUE z pytaniem 

prejudycjalnym w zakresie praktyki polskich organów dotyczącej VAT w eksporcie. Pytanie 

zostało zadane w ramach sprawy toczącej się przed NSA, która dotyczyła sporu organu z 

podatnikiem o to, czy transakcja sprzedaży telefonów na Ukrainę może zostać 

zakwalifikowana jako eksport towarów opodatkowany 0% stawką VAT  (sygn. akt I FSK 

126/18). Organ uznał, że nie, ponieważ podatnik nie wykazał, że wywóz towarów został 

dokonany na rzecz nabywcy albo przez niego i że odbiorca nabył towar. WSA przyznał rację 

fiskusowi, ale NSA uznał, że do rozstrzygnięcia sprawy konieczne jest wniesienie pytania 

prejudycjalnego do TSUE. Trybunał rozstrzygnie więc, czy krajowa praktyka organów w tym 

zakresie, wymagająca udowodnienia spełnienia ww. warunków jest usprawiedliwiona i jak 

ewentualnie powinna ona wyglądać.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Ulga mieszkaniowa w PIT – MF szykuje zmiany 
Źródło: INFOR.PL, Łukasz Zalewski, Patrycja Dudek 19-06-2018 

Autorzy informują, że resort finansów przedstawił propozycję zmian przepisów ustawy o PIT 

dotyczących ulgi mieszkaniowej. Planowane jest wydłużenie do trzech lat terminu 

wydatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości (dokonanej przed upływem pięciu lat od 

jej nabycia) na własne cele mieszkaniowe, co powoduje zwolnienie takiego dochodu z PIT. 

Zmiana ma wyjść naprzeciw przede wszystkim osobom nabywającym nieruchomości na rynku 

pierwotnym – zdarza się bowiem, że organy odmawiają podatnikom prawa do skorzystania z 

ulgi mieszkaniowej, jeśli w ciągu dwóch lat od nabycia podpiszą jedynie umowę 

deweloperską, a nie umowę przenoszącą własność nieruchomości. Co więcej, przedstawiciele 

resoru finansów zapowiedzieli, że poszerzony zostanie katalog wydatków na cele 

mieszkaniowe, które uprawniają podatników do skorzystania z ulgi. Obejmie on m.in. wydatki 

na przebudowę lub remont lokalu poniesione przez podatnika przed przeniesieniem własności 

nieruchomości. 

Pokaż artykuł 

Nowe opodatkowanie inżynierów, dziedziczonego biznesu i wynajmowanych 

nieruchomości 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 18-06-2018 

Paweł Rochowicz zwraca uwagę na najnowszą nowelizację ustaw o PIT i CIT będącą na 

ostatnim etapie prac legislacyjnych. W ustawie znalazły się przepisy precyzujące katalog 

twórców uprawnionych do zryczałtowanych 50% kosztów autorskich. Jak informowaliśmy w 

poprzednich numerach DMS TAX Press, z preferencyjnych kosztów skorzystają m.in. 

inżynierowie budowlani, tłumacze czy twórcy gier komputerowych. Poza tym, osoby które 

odziedziczą albo dostaną od najbliższej rodziny firmę, będą mogły amortyzować wchodzące w 

jej skład środki trwałe, jeśli były one amortyzowane wcześniej przez darczyńcę lub 

spadkodawcę. Spadkobierca i obdarowany uwzględni też wartość odpisów amortyzacyjnych 

http://www.rp.pl/VAT/306229982-Podzielona-platnosc-bez-zbiorczych-przelewow-i-tylko-na-rachunek-VAT.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/306209991-Pytaniem-prejudycjalne-do-TSUE-w-sprawie-dotyczacej-VAT.html
http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ulgi-odliczenia/786055,2,Ulga-mieszkaniowa-w-PIT-MF-szykuje-zmiany.html
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dokonanych przez spadkodawcę lub darczyńcę i będzie mógł przyjąć jego metodę 

amortyzacji. Ponadto, spadkobiercy będą mogli ponownie określić wartość początkową 

środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Nowelizacja wprowadzi również 

nowe zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych. Opodatkowane będą 

nieruchomości oddane w najem i dzierżawę o wartości przekraczającej 10 mln złotych. 

Pokaż artykuł 

 

PCC 
 

Nie będzie podatku PCC od kryptowalut 
Źródło: INFOR.PL, Redakcja INFOR.PL  19-06-2018 

Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku 

PCC od umowy sprzedaży lub umowy zamiany waluty wirtualnej. Jak przypomina Redakcja 

INFOR.PL, obrót kryptowalutami na podstawie tych umów jest kwalifikowany jako umowa 

sprzedaży lub zamiany praw majątkowych i w konsekwencji podlega PCC. Specyfika takiego 

obrotu powoduje jednak, że tradycyjnie obliczany PCC często przewyższa wartość środków 

zainwestowanych w kryptowaluty. Resort odpowiedział więc na protesty inwestorów, 

publikując rozporządzenie. Będzie ono miało jednak charakter przejściowy, obowiązując od 

13 lipca br. do końca czerwca 2019 roku. Po tym czasie mają wejść w życie przepisy, które 

kompleksowo uregulują opodatkowanie PCC takich transakcji. Docelowe regulacje są obecnie 

przygotowywane przez specjalnie powołaną w tym celu grupę roboczą w Ministerstwie 

Finansów.  

 

Pokaż artykuł 
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http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/306189970-Nowe-opodatkowanie-inzynierow-dziedziczonego-biznesu-i-wynajmowanych-nieruchomosci.html
http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/podatki/786111,2,Nie-bedzie-podatku-PCC-od-kryptowalut.html

