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CIT  
 

Wydatki na alkohol dla klientów – czy można wrzucić w podatkowe koszty 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 02-07-2018 

Przemysław Wojtasik omawia interpretację indywidualną dotyczącą możliwości zaliczenia do 

kosztów w CIT wydatków na prezenty dla klientów spółki (nr interpretacji: 0114-KDIP2-

2.4010.125. 2017.1.AZ). Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka, która chciała 

się upewnić, że może rozliczyć w kosztach wydatki na wino pakowane w torebki z jej logo, 

które dawała swoim klientom w ramach upominku. Firma argumentowała, że jest to dla niej 

forma reklamy. Organ uznał jednak, że takie wydatki to reprezentacja, której nie można 

rozliczyć w kosztach – upominki nie wpływają bowiem na osiągnięcie przychodu przez spółkę. 

Autor przytacza również inną interpretację, w której organ uznał, że spółka może rozliczyć w 

kosztach wydatki na vouchery i zaproszenia do restauracji dla swoich klientów, zapakowane 

w koperty lub torebki z logo firmy. Organ zakwalifikował ten wydatek jako promocję spółki, 

którą można rozliczyć w kosztach (nr interpretacji: 0114-KDIP2-2.4010.125. 2017.1.AZ). 

Pokaż artykuł 

Ulga na badania i rozwój w 2018 r. 

Źródło: INFOR.PL, Redakcja INFOR.PL 04-07-2018 

Redakcja INFOR.PL omawia nowe zasady korzystania z ulgi B+R w CIT i PIT. Jak tłumaczą 

autorzy, są one bardziej korzystne niż przed rokiem, bo firmy które skorzystają z ulgi mogą 

odzyskać nawet 20% środków, które wydały na pracę badawczo - rozwojowe. Od stycznia 

przedsiębiorcy mogą bowiem odliczyć od podatku dodatkowe 100% kosztów B+R. Można też 

odliczyć tzw. koszty kwalifikowane w ich pełnej wysokości. Co więcej, za koszty kwalifikowane 

uznaje się obecnie także wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło. 

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Wyroki TSUE zdyscyplinowały polskiego ustawodawcę – spór Magoory o VAT 
od wydatków na samochody firmowe 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 05-07-2018 

Autor omawia wyroki TSUE wydane w sprawach Magoory, Trawertyn, Sosnowski i Danowska, 

i działania, jakie w związku z nimi podjął polski ustawodawca i organy podatkowe. Sprawa 

Magoory była pierwszą spektakularną wygraną polskich podatników przed TSUE, w której 

Trybunał orzekł na korzyść podatników w sprawie VAT od wydatków na firmowe auta i paliwo. 

Od tamtego momentu, organy podatkowe musiały akceptować stanowisko Trybunału w 

zakresie tzw. samochodów z kratką. Pozostałe wyroki potwierdziły, że polscy podatnicy mają 

szanse w sporach o VAT z organami skarbowymi. Dotyczyły one m.in. odliczenia podatku VAT 

od towarów i usług zakupionych przez przedsiębiorcę przed rejestracją działalności czy 

zakazu odliczenia VAT od wydatków, które nie mogą stanowić kosztu w CIT. 

Pokaż artykuł 

 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307029977-Wydatki-na-alkohol-dla-klientow---czy-mozna-wrzucic-w-podatkowe-koszty.html
https://mojafirma.infor.pl/mala-firma/podatki/2695358,Ulga-na-badania-i-rozwoj-w-2018-r.html
http://www.rp.pl/VAT/307059977-Wyroki-TSUE-zdyscyplinowaly-polskiego-ustawodawce---spor-Magoory-o-VAT-od-wydatkow-na-samochody-firmowe.html
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Dyrektywa VAT może przejść gruntowną reformę 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 05-07-2018 

Paweł Rochowicz przypomina, że 25 lat temu organy UE przyjęły obowiązującą obecnie 

dyrektywę VAT. Dyrektywa miała mieć charakter tymczasowy, jednak aż do niedawna nie 

zaproponowano do niej żadnych istotnych poprawek. Niedawno jednak Komisja Europejska 

zaprezentowała projekt nowelizacji dyrektywy mający na celu walkę z wyłudzeniami VAT. 

Oznacza to, że polska ustawa o VAT będzie niedługo musiała przejść gruntowną zmianę. 

Zmienią się m. in. zasady opodatkowania VAT transakcji dokonywanych pomiędzy państwami 

Unii. Według projektu dyrektywy, mimo że podatnikiem będzie odbiorca towaru, to podatek 

ma być rozliczany przez zagranicznego dostawcę zarejestrowanego dla celów VAT według 

zasad innego państwa członkowskiego, w urzędzie skarbowym w swoim kraju. Pojawiają się 

jednak głosy, że państwa mogą nie być do końca skuteczne w egzekwowaniu VAT należnego 

innemu państwu UE. Dyrektywa ma także wprowadzić status certyfikowanego podatnika 

nadawany przez jedno państwo UE i wiążący wszystkie inne kraje Unii. Planowane jest 

również wdrożenie systemu ścisłej współpracy państw członkowskich w zakresie VAT.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Kiedy obiad w zakładzie pracy z podatkiem 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 03-07-2018 

Przemysław Wojtasik omawia stanowisko organów dotyczące kwalifikacji dla celów PIT 

posiłków pracowników finansowanych przez ich pracodawców. Jak tłumaczy autor, skarbówka 

czasami kwalifikuje jako przychód pracownika posiłek, za który zapłaciła firma, spożyty na 

terenie zakładu pracy. W interpretacji nr 0113-KDIPT2-3.4011.323.2018.1.ID organ uznał, że 

pracownicy, którzy dostają od spółki ciepłe posiłki w trakcie zmiany uzyskują z tego tytułu 

przychód, a spółka jako płatnik podatku musi potrącić zaliczkę na PIT. Równocześnie, fiskus 

pozwala nie płacić PIT od posiłków spożytych przez pracownika w ramach obiadów z klientem 

spółki zgadzając się, że pracownik nie uzyskuje korzyści majątkowej (nr interpretacji: 0112-

KDIL3-1.4011.220. 2018.2.AMN). 

Pokaż artykuł 

Wracają korzyści dla firm i twórców w rozliczaniu kosztów podatkowych 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 04-07-2018 

Przemysław Wojtasik informuje, że wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o PIT, które 

przywracają preferencyjne koszty dla niektórych twórców i korzystne zasady amortyzacji firm 

rodzinnych. Jak przypomina autor, w styczniu zmieniono ustawę o PIT w ten sposób, by 

osoby otrzymujące firmowy majątek w drodze dziedziczenia lub darowizny nie mogły rozliczać 

go w kosztach. Ograniczono również katalog twórców, którzy mogą skorzystać z 

preferencyjnych kosztów.  Przepisy ostatniej, korzystnej dla podatników nowelizacji można 

zastosować już w rozliczeniu zaliczki na PIT za czerwiec. Osoby, które otrzymały w spadku 

firmowe środki trwałe czy wartości niematerialne lub prawne, mogą więc na nowo dokonywać 

od nich odpisów amortyzacyjnych. W podobnej sytuacji są obdarowani – mogą jednak 

amortyzować otrzymane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne tylko jeżeli robił to 

wcześniej darczyńca. Poszerzono także katalog twórców korzystających ze zryczałtowanych 

50% kosztów m.in. o twórców gier komputerowych czy inżynierów budowlanych. Zmiany 

http://www.rp.pl/VAT/307059976-Dyrektywa-VAT-moze-przejsc-gruntowna-reforme.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307039914-Kiedy-obiad-w-zakladzie-pracy-z-podatkiem.html
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obowiązują z mocą wsteczną, od początku 2018 roku. 

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 
 

System wymiany informacji między bankami a administracją skarbową STIR 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 06-07-2018 

Paweł Rochowicz informuje, że Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Ordynację Podatkową i 

kilka innych ustaw, regulującą wymianę informacji pomiędzy bankami a administracją 

skarbową w ramach systemu STIR. Jak informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX 

Press, ustawa zobowiązuje banki do przekazywania KAS informacji dotyczących transakcji na 

kontach firmowych oraz numerów IP, z których logują się na swoje konta przedsiębiorcy. 

Ponadto, zlikwidowana zostanie możliwość wniesienia zażalenia do Szefa KAS na założenie 

blokady na koncie firmowym na 72 godziny, a fiskus będzie mógł zakładać blokady także na 

lokaty terminowe i konta przeznaczone do rozliczeń ze skarbówką w ramach systemu 

podzielonej płatności. Ciągle będzie można jednak zaskarżyć blokadę nałożoną na konto 

firmowe na dłużej niż trzy doby. Co istotne, mimo że ustawa wejdzie w życie w ciągu dwóch 

tygodni od jej ogłoszenia - obecnie pracuje nad nią Senat - przepisy dotyczące m.in. 

przekazywania przez banki numerów IP będą obowiązywać z mocą wsteczną od początku 

lipca br. 

 

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/307049902-Wracaja-korzysci-dla-firm-i-tworcow-w-rozliczaniu-kosztow-podatkowych.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/307069975-System-wymiany-informacji-miedzy-bankami-a-administracja-skarbowa-STIR.html

