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CIT  
 

Nowacja nie oznacza powstania przychodu w CIT  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Bącal 20-08-2018 

Aleksandra Bącal omawia stanowisko Dyrektora KIS dotyczące powstania przychodu w CIT na 

skutek tzw. odnowienia. W wydanej niedawno interpretacji indywidualnej organ stwierdził, że 

nowacja, będąca zaciągnięciem nowego zobowiązania w celu umorzenia poprzedniego, nie 

skutkuje powstaniem przychodu u dłużnika (nr interpretacji: 0111-KDIB2-

1.4010.120.2018.2.BJ). O wydanie interpretacji wystąpiła spółka, która planowała umorzyć 

zobowiązanie handlowe wobec podmiotu powiązanego kreując nowe zobowiązanie z tytułu 

pożyczki. Spółka chciała się upewnić, że umorzone zobowiązanie handlowe nie stanie się dla 

niej przychodem w CIT jako wartość umorzonego zobowiązania zgodnie z art. 12 ust. 1 

ustawy o CIT. Argumentowała, że przychód nie powstanie, ponieważ w miejsce umorzonego 

zobowiązania wstąpi zobowiązanie z tytułu pożyczki, a spółka uwolni się od niego poprzez 

jego spłatę, a nie – umorzenie. W wydanej interpretacji organ zgodził się, że nowacja stworzy 

jedynie nowy tytuł do spłaty istniejącego wcześniej długu i u spółki nie powstanie przychód.  

Pokaż artykuł 

Opłaty licencyjne: do jakiego źródła przychodów w CIT zaliczyć 

Źródło: Rzeczpospolita, Anna Jaskuła 20-08-2018 

Autorka zwraca uwagę na interpretację indywidualną dotyczącą kwestii zaliczenia do 

odpowiedniego źródła przychodów w CIT wynagrodzenia otrzymanego z tytułu opłat 

licencyjnych (nr interpretacji: 0114-KDIP2-3.4010.137.2018.1). Z wnioskiem o wydanie 

interpretacji wystąpiła spółka holdingowa, która chciała się upewnić, że opłaty licencyjne, 

które uzyskuje od swoich spółek celowych z tytułu korzystania ze znaku towarowego mogą 

zostać uznane za przychód z pozostałej działalności. Wnioskodawczyni argumentowała, że 

udzielenie licencji na korzystanie ze znaku jest usługą poboczną wobec usług głównych 

świadczonych przez nią na rzecz spółek celowych i nierozerwalnie z nimi związaną. Organ 

potwierdził, że spółka może zakwalifikować takie wynagrodzenie jako przychód z innej 

działalności. 

Pokaż artykuł 

VAT 
 
Kiedy dealer może odliczyć VAT z faktur dokumentujących wydatki związane 

z samochodami do odsprzedaży 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 10-01-2018 

Aleksandra Tarka omawia wyrok NSA dotyczący prawa do odliczenia 100% VAT od zakupu i 

wydatków eksploatacyjnych na samochody demonstracyjne przeznaczone do odsprzedaży 

(sygn. akt I FSK 1332/16). Sprawa dotyczyła dealera, który wystąpił o wydanie interpretacji, 

pytając organ czy ma prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków na samochody 

demonstracyjne, które nabywa z zamiarem dalszej odsprzedaży w ciągu 12 miesięcy, bez 

obowiązku prowadzenia ewidencji. Organ odpowiedział, że nie, bo nie można uznać, że auta 

służą jedynie w celach prowadzonej działalności. WSA przyznał rację skarbówce, wskazując 

że dealer mógłby odliczyć VAT w pełni jedynie jeśli udokumentowałby sposób wykorzystania 

samochodów w prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdów. NSA potwierdził to stanowisko. 

Sąd stwierdził, że samochód wykorzystywany do prezentacji towaru nie może zostać za auto 

przeznaczone jedynie do odsprzedaży. W związku z tym, aby mieć prawo do odliczenia 100% 

VAT od wydatków na takie samochody, dealer musi udowodnić przeznaczenie aut jedynie do 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308209997-Nowacja-nie-oznacza-powstania-przuchodu-w-CIT.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308209998-Oplaty-licencyjne-do-jakiego-zrodla-przychodow-w-CIT-zaliczyc.html
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celów działalności, prowadząc ewidencję ich przebiegu. 

Pokaż artykuł 

Wypożyczenie samochodu pracownikowi – czy trzeba wystawiać paragon  
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 22-08-2018 

Monika Pogroszewska zwraca uwagę na interpretację indywidualną dotyczącą zasad 

ewidencjonowania na kasie fiskalnej usług świadczonych przez pracodawcę jego pracownikom 

(nr interpretacji: 0112-KDIL2-2.4012. 194.2018.2.AKR). Z wnioskiem o wydanie interpretacji 

wystąpiła spółka, która chciała się dowiedzieć, czy i kiedy powinna rejestrować na kasie 

fiskalnej sprzedaż usług odpłatnego udostępniania samochodów na rzecz swoich pracowników 

oddelegowanych poza miejsce zamieszkania, dokumentowanych fakturą. W interpretacji 

organ wskazał, że spółka nie ma obowiązku ewidencjonowania takich usług na kasie fiskalnej, 

co wynika z przepisów rozporządzenia o kasach rejestrujących. Usługi świadczone przez 

pracodawcę na rzecz jego pracowników, nieewidencjonowane na kasie przed 1 stycznia br. 

nie są objęte obowiązkiem ewidencjonowania.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Likwidacja „kilometrówki” dla prowadzących działalność gospodarczą 
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 23-08-2018 

Redakcja INFOR IFK informuje, że Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami przepisów 

ustaw o podatkach dochodowych dotyczących rozliczenia w kosztach wydatków na auta 

wykorzystywane w działalności gospodarczej. Wydatki na samochody wykorzystywane przez 

podatników także poza działalnością gospodarczą będzie można rozliczyć w kosztach jedynie 

w wysokości nieprzekraczającej 75%. Aby móc rozliczyć takie wydatki w pełni, samochód 

będzie musiał być wykorzystywany tylko do prowadzenia działalności, a podatnik będzie 

musiał prowadzić szczegółową ewidencję, która to potwierdza. Według zapowiedzi 

Ministerstwa, podatnicy będą też mogli zaliczyć do kosztów wartość opłat za korzystanie z 

samochodu dla potrzeb prowadzonej działalności z tytułu umowy leasingu, najmu, dzierżawy 

jedynie do wartości 150 tys. złotych. 

Pokaż artykuł 

Blogerka modowa wygrała z fiskusem spór o biżuterię i torebki  
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 20-08-2018 

Monika Pogroszewska informuje, że WSA w Gliwicach wydał niedawno wyrok, zgodnie z 

którym podatniczka prowadząca działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu bloga 

modowego może rozliczyć w kosztach wydatki na ubrania, kosmetyki i akcesoria 

prezentowane na jej blogu (sygn. akt I SA/Gl 287/17). Sprawa dotyczyła interpretacji 

indywidualnej, w której organ uznał, że takie wydatki mają charakter osobisty i podatniczka 

nie może rozliczyć ich w kosztach, nawet jeśli posty na blogu, w których prezentowane są te 

produkty są treścią bloga, którego prowadzenie służy osiągnięciu przychodu dzięki 

udostępnianiu powierzchni reklamowej i zleceniom od reklamodawców. Organ uzasadnił 

swoje stanowisko wskazując, że przedmiotem działalności jest udostępnianie powierzchni 

reklamowej, a nie samo prowadzenie bloga przez podatniczkę i w związku z tym poniesienie 

wydatków na produkty prezentowane na blogu nie służy osiągnięciu przez nią przychodu. 

WSA w Gliwicach przyznał jednak rację blogerce. Sąd stwierdził, że jeśli  przychodami z 

działalności są przychody z prowadzenia bloga, to kosztami poniesionymi w celu ich 

osiągnięcia będą wydatki na produkty prezentowane we wpisach na blogu – jeśli w razie 

https://www.rp.pl/VAT/308229995-Kiedy-dealer-moze-odliczyc-VAT-z-faktur-dokumentujacych-wydatki-zwiazane-z-samochodami-do-odsprzedazy.html
https://www.rp.pl/VAT/308229980-Wypozyczenie-samochodu-pracownikowi---czy-trzeba-wystawiac-paragon.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/3991219,Likwidacja-kilometrowki-dla-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza.html
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ewentualnej kontroli podatniczka będzie potrafiła udowodnić związek wydatku z osiągniętym 

przychodem. 

Pokaż artykuł 

 
Exit tax 
 

Exit tax zacznie funkcjonować od 2019 r. 
Źródło: INFOR.PL, Aneta Oksiuta 23-08-2018 

Najgłośniejszym tematem podatkowym ubiegłego tygodnia było ogłoszenie planów resortu 

finansów dotyczących wprowadzenia tzw. exit tax. Redakcja INFOR.PL informuje, że Minister 

Finansów zapowiedziała zakończenie procesu legislacyjnego na koniec listopada br., a 

podatek miałby zacząć obowiązywać już w 2019 roku. Exit tax obejmie niezrealizowane zyski 

przedsiębiorstw i innych podmiotów przenoszących za granicę swoje aktywa, zakład stały czy 

rezydencję podatkową i zostanie wprowadzony nowelizacją ustaw o PIT i CIT. Opodatkowane 

ma zostać przeniesienie aktywów związanych prowadzoną działalnością gospodarczą, 

posiadanymi papierami wartościowymi, funduszami inwestycyjnymi itd., które zostały 

wypracowane w Polsce i przekroczą próg 2 mln złotych. Podstawowa stawka podatku ma 

wynieść 3%. Jeżeli możliwe będzie jedynie przybliżone oszacowanie wartości przenoszonych 

aktywów, stosowana będzie natomiast stawka podwyższona w wysokości 19%. 

 

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. 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308209942-Blogerka-modowa-wygrala-z-fiskusem-spor-o-bizuterie-i-torebki.html
https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/2735226,Exit-tax-zacznie-funkcjonowac-od-2019-r.html

