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CIT  
 

Niższa stawka podatku CIT: pułapka na przedsiębiorców 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 29-10-2018 

Jak informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX Press, Sejm przyjął niedawno 

nowelizację ustawy o CIT zakładającą że podatnicy o dochodach nieprzekraczających 1,2 mln 

euro rocznie oraz rozpoczynający działalność zapłacą podatek w stawce 9%. Przemysław 

Wojtasik zwraca uwagę na szczegółowe warunki, jakie będą musiały spełnić podmioty chcące 

skorzystać tej stawki. Spółka, która w przyszłym roku będzie chciała rozliczyć CIT w stawce 

9% straci to prawo w miesiącu, w którym jej przychody przekroczą 1,2 mln euro - a zatem 

będzie wtedy musiała zapłacić zaliczkę na CIT w stawce 19% liczoną od rocznego dochodu. 

Autor zwraca też uwagę, że limit rocznych dochodów w wysokości 1,2 mln euro nie jest 

równoznaczny z limitem o tej samej wysokości kwalifikującym podmiot jako małego 

podatnika w rozumieniu ustawy o CIT. W przypadku limitu przychodów uprawniającego do 

obniżonej stawki ma to być najprawdopodobniej kwota netto tzn. kwota bez VAT. Ponadto, ze 

stawki 9% nie skorzystają spółki wnoszące aport o wysokości przekraczającej 10 tys. euro i 

spółki, do których wniesiono taki aport. Co więcej, podatek od przychodów z kapitałów 

pieniężnych osiąganych przez podatników CIT będzie płacony w stawce 19% bez względu na 

wysokość osiąganych przez podmiot przychodów. Nie jest także jasne, czy w kwocie 1,2 mln 

euro uprawniającej do zastosowania obniżonej stawki będą się mieścić przychody z kapitałów 

pieniężnych. 

Pokaż artykuł 

Sąd o kosztach podatkowych: impreza integracyjna nie tylko dla 
pracowników 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 30-10-2018 

Przemysław Wojtasik omawia wyrok WSA w Rzeszowie dotyczący możliwości rozliczenia w 

kosztach wydatków poniesionych przez spółkę na organizację imprezy integracyjnej (sygn. 

akt I SA/Rz 741/18). Jak przypomina autor, organy podatkowe często zgadzają się na 

rozliczenie wydatków na takie imprezy tylko w tej części, w jakiej przypadają one na jej 

uczestników zatrudnionych w spółce na postawie umowy o pracę. Jeśli w imprezie biorą też 

udział osoby, z którymi spółka zawarła np. umowę o dzieło organy uznają wydatki w 

przypadającej na nie części za reprezentację. Sprawa, w której wydano wyrok dotyczyła 

spółki informatycznej organizującej imprezy integracyjne dla swoich pracowników oraz innych 

osób, które współpracują z nimi przy realizacji poszczególnych projektów. Spółka podkreślała, 

że organizacja imprez przekłada się na lepsze relacje w zespole i większą efektywność 

pracowników – jednak organ pozwolił jej na odliczenie wydatków na imprezę tylko w tej 

części, w jakiej przypadały one na jej pracowników. WSA przyznał jednak rację spółce. Sąd 

wskazał, że jeśli celem organizacji takich spotkań jest zwiększenie efektywności pracy 

zespołów, co przekłada się na przychody spółki, spółka może odliczyć takie wydatki w pełnej 

wysokości.  

Pokaż artykuł 

 

 

 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310299920-Nizsza-stawka-podatku-CIT-pulapka-na-przedsiebiorcow.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310309943-Sad-o-kosztach-podatkowych-impreza-integracyjna-nie-tylko-dla-pracownikow.html
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VAT 
 

Od połowy 2019 r. deklaracje VAT zastąpią pliki JPK 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 02-11-2018 

Monika Pogroszewska informuje, że pod koniec roku rząd przyjmie projekt ustawy 

przewidującej zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez pliki JPK. Kiedy przepisy wejdą w 

życie, przedsiębiorcy będą składać rozbudowane pliki JPK zawierające dane z deklaracji, a 

także dane umożliwiające organom przeprowadzenie szczegółowych analiz i kontroli rozliczeń 

podatku. Do pliku nie trzeba będzie też dołączać wymaganych obecnie załączników takich jak 

VAT-ZZ, VAT-ZD czy VAT-ZT czy dodatkowych wniosków. Dokument będzie składany 

odpowiednio co miesiąc albo kwartał. Przepisy najprawdopodobniej wejdą w życie w połowie 

2019 roku.  

Pokaż artykuł 

Bez prawa własności nieruchomości nie będzie odliczenia VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 31-10-2018 

Autorka omawia wyrok NSA dotyczący prawa do odliczenia przez kupującego podatku VAT z 

faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości wystawionej przez spółkę cywilną – w razie, 

gdy jej właścicielem był tylko jeden ze wspólników spółki (sygn. akt I FSK 1815/16). Sprawa 

dotyczyła rozliczenia VAT spółki z o.o. Organ stwierdził, że nie miała ona prawa odliczyć VAT 

z faktury dokumentującej zakup nieruchomości wystawionej przez spółkę cywilną, ponieważ 

faktura dotyczyła czynności, która nie miała miejsca. Fiskus argumentował, że właścicielem 

gruntu był tylko jeden ze wspólników spółki – a zatem spółka nie miała prawa do 

rozporządzania gruntem i nie mogła go sprzedać, a co za tym idzie, wystawić faktury 

dokumentującej sprzedaż gruntu. WSA przyznał jednak rację spółce z o.o., wskazując, że 

spółka cywilna mogła przenieść na nią prawo do „rozporządzania towarem jak właściciel”, 

ponieważ pozostali wspólnicy korzystali z gruntu i ponosili na niego nakłady. W wydanym 

wyroku, NSA potwierdził stanowisko fiskusa. Sąd wskazał, że jedynie właściciel gruntu miał 

prawo przeniesienia na inny podmiot władztwa nad rzeczą i udokumentowania takiej 

transakcji fakturą, a spółka cywilna była jedynie posiadaczem zależnym gruntu i takie prawo 

jej nie przysługiwało.   

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Reforma podatków dochodowych w 2019 r. 
Źródło: INFOR.PL, Redakcja INFOR.PL 30-10-2018 

Jak informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX Press, resort finansów planuje 

przeprowadzenie gruntownej reformy w podatkach dochodowych. Ministerstwo w ubiegłym 

tygodniu potwierdziło, że pracuje nad zastąpieniem ustaw o PIT i CIT przez pakiet ustaw, z 

których najważniejsze mają być trzy ustawy regulujące opodatkowanie dochodu osiąganego przez 

osoby fizyczne z pracy, dochodu osiąganego przez wszystkie podmioty z wykonywanej działalności 

gospodarczej oraz dochodu z zysków kapitałowych. Przedstawiciele resortu obiecują, że ustawy 

mają być znacznie bardziej czytelne niż obowiązujące obecnie ustawy o PIT i CIT. W przyszłym 

roku planowane jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji takich rozwiązań i w 

związku z tym ustawy mają wejść w życie najwcześniej z początkiem 2020 roku. 

Pokaż artykuł 

https://www.rp.pl/VAT/311029982-Od-polowy-2019-r-deklaracje-VAT-zstapia-pliki-JPK.html
https://www.rp.pl/VAT/310319982-Bez-prawa-wlasnosci-nieruchomosci-nie-bedzie-odliczenia-VAT.html
https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/2789797,Reforma-podatkow-dochodowych-w-2019-r.html
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Auto po leasingu można dać w darowiźnie żonie bez podatku 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 02-11-2018 

Przemysław Wojtasik omawia interpretację Dyrektora KIS dotyczącą konieczności wykazania 

przychodu przez przedsiębiorcę, który wykupił z leasingu samochód wykorzystywany 

wcześniej w działalności gospodarczej i planuje przekazać go w darowiźnie członkowi rodziny 

(nr interpretacji: 0113-KDIPT2-3.4011. 543.2018.1.RR). We wniosku o wydanie interpretacji 

przedsiębiorca wskazał, że nie rozliczył w ramach działalności faktury, która dokumentuje 

wykup samochodu z leasingu, bo nie planuje wykorzystywać go dłużej w celach związanych z 

działalnością. Chciał się upewnić, że dokonanie darowizny nie spowoduje u niego przychodu 

opodatkowanego PIT. Organ potwierdził, że darowizna nie spowoduje u przedsiębiorcy 

powstania przychodu, który następuje jedynie w razie odpłatnego zbycia rzeczy. Organ 

wskazał także, że gdyby podatnik chciał sprzedać samochód, może poczekać ze sprzedażą pół 

roku od wykupu – po którym to czasie nie będzie musiał wykazywać przychodu w PIT, bo 

dochód ze sprzedaży zostanie opodatkowany według przepisów ustawy o PIT dotyczących 

odpłatnego zbycia rzeczy. 

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 
 

Ordynacja podatkowa: Gdy jest uszczerbek w majątku, można żądać 
nadpłaty 
Źródło: Rzeczpospolita, Jakub Piasecki 29-10-2018 

Jakub Piasecki omawia stosowanie przez sądy administracyjne przepisów dotyczących 

występowania przez płatników z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku przed ich 

nowelizacją w 2016 roku. Przepisy stanowią obecnie, że płatnik może wstąpić o zwrot 

nadpłaty podatku jedynie jeśli wpłacony podatek został pobrany od płatnika. Przed 2016 

rokiem art. 75 par. 2 Ordynacji Podatkowej nie był jednak jednoznacznie sformułowany i 

spory na tym tle są rozstrzygane obecnie przez NSA. Jak wyjaśnia autor, NSA nie udało się 

dotychczas wypracować spójnego stanowiska w kwestii złożenia przez płatnika takiego 

wniosku, w sytuacji gdy to podatnik – a nie płatnik – poniósł uszczerbek majątkowy i złożenie 

wniosku miało miejsce przed 2016 rokiem. Na korzyść płatników wypowiedział się m.in. NSA 

w wyroku o sygn. II FSK 1898/12, stwierdzając że art. 75 par. 2 Ordynacji Podatkowej 

powinien być interpretowany w taki sposób, by umożliwić płatnikowi wystąpienie z tym 

wnioskiem nawet wtedy, gdy płatnik pobrał od podatnika podatek w kwocie wyższej niż 

należna. Sąd orzekł też podobnie w wyrokach o sygn. II FSK 289/11, II FSK 544/13 oraz II 

FSK 1951/15. Jak wskazuje autor, NSA rozstrzygnął jednak odmiennie wiele podobnych 

spraw (m. in. sygn. akt II FSK 2098/11, II FSK 2296/12, I FSK 1270/16, II FSK 1864/16) – 

wskazując, że płatnik może wnioskować o stwierdzenie nadpłaty jedynie, gdy to on, a nie 

podatnik poniósł uszczerbek majątkowy.  

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/311029983-Auto-po-leasingu-mozna-dac-w-darowiznie-zonie-bez-podatku.html
https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/310299989-Ordynacja-podatkowa-Gdy-jest-uszczerbek-w-majatku--mozna-zadac-nadplaty.html

