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CIT  
 

Koszty: o tym, czy wydatek jest reprezentacją, czasami decydują niuanse 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 23-07-2018 

Aleksandra Tarka omawia przepisy i orzecznictwo dotyczące kwalifikacji dla celów 

podatkowych wydatków na promocję spółki. Jak przypomina autorka, od 2007 roku do 

kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć wydatków na reprezentację, natomiast 

wydatki na reklamę mogą być rozliczone w kosztach w pełnej wysokości. Ustawodawca nie 

sformułował jednak definicji reprezentacji i reklamy, czego wynikiem jest bogate 

orzecznictwo dotyczące możliwości rozliczenia w kosztach wydatków promocyjnych. Jednym z 

ważniejszych orzeczeń w tym zakresie jest postanowienie NSA wymieniające warunki, jakie 

muszą zostać spełnione, by organ mógł zakwalifikować wydatek jako reprezentację (sygn. akt 

II FPS 7/12). Szczególnie ważne jest wymaganie aby celem wydatku było stworzenie 

pozytywnych relacji spółki z jej kontrahentami. NSA podkreślił też, że mimo że ustawa 

wymienia wśród przykładowych wydatków na reprezentację koszt usług gastronomicznych 

czy zakupionych napojów, nie oznacza to, że każdy koszt takich towarów i usług będzie 

zawsze wyłączony z kosztów. Autorka przytacza też m.in. na wyrok, w którym sąd uznał, że 

koszt organizacji jubileuszu 25-lecia istnienia spółki powinien zostać zakwalifikowany jako 

wydatek reprezentacyjny (sygn. akt I SA/Gl 206/18) oraz wyrok NSA, w którym sąd 

stwierdził, że im wyższa wartość gadżetów rozdawanych potencjalnym klientom w ramach 

akcji promocyjnych spółki, tym większe prawdopodobieństwo, że powinny one zostać 

zakwalifikowane jako wydatek reprezentacyjny (sygn. akt II FSK 2538/15).  

Pokaż artykuł 

Prolongata przy zapłacie odsetek od pożyczki od podmiotu powiązanego bez 

CIT 

Źródło: Rzeczpospolita, Agnieszka Rzeszut, Karolina Belcyr 23-07-2018 

Agnieszka Rzeszut i Karolina Belcyr zwracają uwagę na wyrok NSA dotyczący 

zakwalifikowania jako przychodu w CIT pożyczki zaciągniętej u podmiotu powiązanego z 

równoczesnym odroczeniem terminu spłaty odsetek (sygn. akt II FSK 1414/16). Sprawa 

dotyczyła spółki, u której organ stwierdził powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnych 

świadczeń w związku z zaciągnięciem u spółki powiązanej pożyczki i kilkuletnim odroczeniem 

terminu płatności odsetek. Fiskus uznał, że pożyczka została zaciągnięta na warunkach 

nierynkowych, bo gdyby spółka zaciągnęła taką samą pożyczkę od podmiotu niepowiązanego, 

odsetki byłyby wyższe. WSA przyznał rację organom, ale NSA rozstrzygnął spór na korzyść 

spółki. NSA stwierdził, że samo odroczenie spłaty odsetek nie przesądza, że miało miejsce 

nieodpłatne świadczenie i podmiot osiągnął przychód. Według NSA, przychód musi mieć 

realny charakter i powstałby np. w sytuacji, gdyby podmioty powiązane zdecydowały o 

umorzeniu odsetek. Jak tłumaczą autorki, ten wyrok NSA jest wyłomem w dotychczasowej 

linii orzeczniczej prezentującej znacznie bardziej profiskalne stanowisko przy określaniu 

przychodu w razie uzgodnienia karencji w spłacie odsetek od pożyczek udzielonych przez 

podmiot powiązany. 

Pokaż artykuł 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307239986-Koszty-o-tym-czy-wydatek-jest-reprezentacja-czasem-decyduja-niuanse.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307239985-Prolongata-przy-zaplacie-odsetek-od-pozyczki-od-podmiotu-powiazanego-bez-CIT.html
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VAT 
 

Odpowiedzialność za puste faktury VAT: jak działają nowe przepisy 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Powierza 25-07-2018 

Przemysław Powierza omawia zasady odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej za 

wystawianie i posługiwanie się pustymi fakturami obowiązujące na mocy przepisów, które 

weszły w życie w tym roku. Autor zwraca również uwagę na odpowiedzialność podmiotów 

profesjonalnych, np. księgowych, doradzających swoim klientom w tym zakresie. Szczególnie 

istotny jest art. 62 par. 2 KKS, zgodnie z którym za wystawienie lub posługiwanie się 

nierzetelnie wystawioną fakturą (nieodzwierciedlającej faktycznego przebiegu zdarzenia 

gospodarczego albo dokumentującą czynność, która nie miała miejsca) grozi grzywna w 

wysokości do 720 stawek dziennych, co najmniej rok pozbawienia wolności lub obie te kary 

łącznie. Istotny jest także art. 270a i 271a KK, wprowadzający sankcje karne za fałsz 

materialny lub intelektualny faktury (wystawienie tzw. pustej faktury). Autor tłumaczy także, 

że przy orzekaniu o popełnieniu przestępstw z art. 62 par. 2 KKS oraz art. 270a i 271a KK, 

sędziowie biorą pod uwagę zwłaszcza cel, w jakim oskarżony dopuścił się czynu 

zabronionego.  

Pokaż artykuł 

Ministerstwo Finansów: firmy kateringowe muszą mieć kasy fiskalne i 

wydawać paragony 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 24-07-2018 

Aleksandra Tarka zwraca uwagę na komunikat resortu finansów dotyczący konieczności 

ewidencjonowania obrotu na kasach fiskalnych przez przez firmy kateringowe sprzedające 

dania w pudełkach. Jak tłumaczy autorka, wiele takich firm nie załącza do sprzedawanych 

dań paragonów fiskalnych. Jest to tak popularna praktyka, że w ubiegłym tygodniu resort 

finansów wydał komunikat, z którego wynika, że firmy gastronomiczne dostarczające swoim 

klientom posiłki na wynos powinny ewidencjonować obrót na kasach fiskalnych, drukować 

paragony i wydawać je nabywcom. Według ministerstwa, do takiej działalności nie znajduje 

zastosowania zwolnienie z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasach, dotyczące np. 

sprzedaży wysyłkowej. Firmom, którym nie ewidencjonują obrotu na kasach fiskalnych grozi 

m.in. kara grzywny czy 30% sankcja VAT. 

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Czy wspólnik spółki osobowej może odliczyć stratę z prowadzonej wcześniej 
jednoosobowej działalności 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 26-07-2018 

Przemysław Wojtasik zwraca uwagę na nową interpretację Dyrektora KIS dotyczącą 

możliwości rozliczenia straty poniesionej w ramach prowadzonej wcześniej działalności 

gospodarczej w ramach nowej działalności prowadzonej w formie spółki osobowej (nr 

interpretacji: 0114-KDIP3-1.40 11.245.2018.1.EC). Organ potwierdził, że przedsiębiorca, 

który prowadził wcześniej jednoosobową działalność gospodarczą, która przyniosła mu straty 

w 2014 i 2015 roku, ma prawo do ich rozliczenia w ramach działalności, którą prowadzi 

obecnie, jako wspólnik spółki osobowej. Przychody osiągnięte w ramach spółki osobowej są 

bowiem zaliczane do tego samego źródła co przychody z prowadzonej wcześniej działalności 

gospodarczej. Jak potwierdził w interpretacji Dyrektor KIS, podatnik może więc odliczyć 

straty z działalności od dochodu osiągniętego w latach późniejszych, z innej działalności, bez 

http://www.rp.pl/VAT/307259987-Odpowiedzialnosc-za-puste-faktury-VAT-jak-dzialaja-nowe-przepisy.html
http://www.rp.pl/VAT/307249941-Ministerstwo-Finansow-firmy-kateringowe-musza-miec-kasy-fiskalne-i-wydawac-paragony.html
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względu na formę, w której jest ona prowadzona.  

Pokaż artykuł 

Podatek solidarnościowy uderzy w rodzinne firmy 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 23-07-2018 

Autorka omawia potencjalne skutki wprowadzenia tzw. daniny solidarnościowej. Danina 

solidarnościowa ma być podatkiem od dochodu osób fizycznych przekraczającego 1 mln 

złotych w ciągu roku (bez względu na to, czy podatnicy rozliczają się według skali, czy 

korzystają ze stawki liniowej). Jak informuje organizacja Pracodawcy RP, ponad 70% osób 

objętych daniną będą stanowić przedsiębiorcy. Ponadto, wprowadzenie daniny szczególnie 

dotkliwie mogą odczuć właściciele średnich rodzinnych firm, prowadzący działalność w formie 

spółek osobowych albo przedstawiciele wolnych zawodów, prowadzący własne firmy i 

osiągający dochody powyżej tego limitu. Eksperci wskazują także, że wprowadzenie 

przepisów zostanie bardzo źle odebrane przez przedsiębiorców rozliczających się liniowo, 

którzy obawiają się, że nowy podatek to pierwszy krok w stronę likwidacji 19% 

zryczałtowanego PIT od dochodów z działalności gospodarczej. Projekt ustawy jest na etapie 

konsultacji publicznych. 

Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

Nowa Ordynacja Podatkowa 2020 – ma być mniej kontroli firm 
Źródło: INFOR.PL, Redakcja INFOR.PL 24-07-2018 

Redakcja INFOR.PL omawia zmiany przewidziane przez projekt nowej Ordynacji Podatkowej, 

która ma wejść w życie z początkiem 2020 roku. Wśród najważniejszych celów reformy jest 

zwiększenie zaufania podatników do organów podatkowych, szersza ochrona podatnika czy 

mniejsza liczba kontroli podatkowych przeprowadzanych w firmach. W tym celu proponuje się 

wprowadzenie takich procedur jak mediacje podatkowe i procedury konsultacyjne. Zmieniona 

zostanie również treść klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W projekcie znalazła się 

też procedura uproszczona w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych, których kwota 

nie przekracza 5 tys. złotych oraz przepisy, zgodnie z którymi nie będzie się wszczynać 

postępowania lub będzie umarzać się postępowanie w sprawach, w których kwota podatku 

nie przekracza 50 złotych. Nowa Ordynacja zawierać będzie także katalog praw i obowiązków 

podatnika. Jak informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX Press, projekt ustawy 

przewiduje stworzenie urzędu Rzecznika Praw Podatnika. Planowane jest również utworzenie 

Centrum Kompetencyjnego Podatków Lokalnych. 

 

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/307269991-Czy-wspolnik-spolki-osobowej-moze-odliczyc-strate-z-prowadzonej-wczesniej-jednoosobowej-dzialalnosci.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307239930-Podatek-solidarnosciowy-uderzy-w-rodzinne-firmy.html
https://mojafirma.infor.pl/mala-firma/podatki/2702919,2,Nowa-Ordynacja-podatkowa-2020-ma-byc-mniej-kontroli-firm.html

