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CIT  
 

Podatek u źródła: czy nowe zasady poboru i zwrotu CIT zamrożą pieniądze 
firm 

Źródło: Rzeczpospolita, Marcin Zarzycki 16-01-2019 

Marcin Zarzycki przypomina, że w lipcu wejdą w życie przepisy przewidujące nowy tryb 

poboru CIT u źródła w przypadku wypłaty na rzecz zagranicznego kontrahenta należności w 

wysokości przekraczającej 2 mln złotych w ciągu roku podatkowego. Jak tłumaczy autor, w 

takim wypadku podmiot krajowy wypłacający należność nie będzie mógł zastosować 

preferencyjnej stawki podatku przewidzianej we właściwej umowie o unikaniu podwójnego 

opodatkowania lub zastosować właściwego zwolnienia. Będzie natomiast obowiązany do 

poboru podatku u źródła w podstawowej stawce. Dopiero później będzie można wystąpić o 

zwrot podatku stanowiącego różnicę pomiędzy podstawową stawką podatku a stawką 

przewidzianą w umowie. Co do zasady, z tym wnioskiem będzie musiał wystąpić podatnik. 

Płatnicy będą mogli wnioskować o zwrot, jedynie jeśli podatek zostanie nadpłacony z ich 

własnych środków, tzn. wykażą, że ponieśli ekonomiczny ciężar podatku na podstawie 

postanowienia umowy zawartej z kontrahentem. Do wniosku o zwrot podatku będzie także 

trzeba dołączyć określone w ustawie załączniki. Jak informuje autor, oczekiwanie na zwrot 

nadpłaty po złożeniu wniosku może trwać nawet pół roku, a w razie kontroli może zostać 

bezterminowo przedłużone. Nowy tryb poboru podatku u źródła dotyczyć będzie należności 

wypłaconych po dniu wejścia w życie nowelizacji.  

Pokaż artykuł 

Całe paliwo w kosztach podatkowych bez dodatkowych badań samochodu 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 15-01-2019 

Jedną z najczęściej komentowanych zmian w prawie podatkowym, które weszły w życie z 

początkiem 2019 roku jest nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych dotycząca zmian w 

rozliczaniu wydatków eksploatacyjnych na samochodu osobowe. Jak przypomina Aleksandra 

Tarka, od 1 stycznia wszyscy przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów w CIT lub PIT 75% 

takich wydatków jak koszt paliwa czy napraw. Zaliczenie do kosztów 100% wydatków 

eksploatacyjnych będzie natomiast możliwe tylko w razie wykorzystywania samochodu 

jedynie do celów służbowych i udokumentowania tego szczegółową ewidencją przejazdów lub 

w razie wykorzystywania na potrzeby działalności samochodów ciężarowych. Przedsiębiorcy 

mieli wątpliwości czy wydatki eksploatacyjne na samochody dostawcze mogą być rozliczane 

tak jak wydatki na samochody ciężarowe. W swojej niedawnej wypowiedzi resort finansów 

potwierdził, że podmioty, które wystąpią o zaświadczenie ze stacji diagnostycznej (takie, z 

jakiego dotychczas korzystano dla celów VAT) będą mogły się nim posłużyć także do celów 

PIT i CIT. Co więcej, ministerstwo wskazało, że nie trzeba występować po osobne 

zaświadczenie dla celów VAT i PIT lub CIT, ponieważ wymagania dotyczące pojazdów 

dostawczych są takie same w ustawie o VAT i ustawach o podatkach dochodowych. 

Pokaż artykuł 

 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301169994-Podatek-u-zrodla-czy-nowe-zasady-poboru-i-zwrotu-CIT-zamroza-pieniadze-firm.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301159904-Cale-paliwo-w-kosztach-podatkowych-bez-dodatkowych-badan-samochodu.html
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VAT 
 

Niezarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT bez zawiadomienia 

Źródło: INFOR FK, Redakcja INFOR FK 17-01-2019 

Jak informuje Redakcja INFOR FK, od początku roku obowiązują przepisy zgodnie z którymi 

naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku zawiadomienia podmiotu o 

niezarejestrowaniu go jako podatnika czynnego VAT lub, w określonych przypadkach, o 

wykreśleniu z rejestru podatników VAT. Znowelizowane przepisy ustawy o VAT przewidują, że 

jedną z przesłanek wykreślenia podmiotu z rejestru czynnych podatników VAT bez 

konieczności zawiadomienia go o tym jest orzeczenie w stosunku do tego podmiotu zakazu 

prowadzenia działalności. Jak informują autorzy, pozostałe przesłanki odmowy rejestracji lub 

wykreślenia podmiotu z rejestru i tryb tego wykreślenia pozostają bez zmian.  

Pokaż artykuł 

Przesunięcie towarów z firmy jednego małżonka do firmy drugiego a VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 16-01-2019 

Aleksandra Tarka zwraca uwagę na wyrok WSA w Gdańsku dotyczący opodatkowania VAT 

przesunięcia towarów pomiędzy firmami małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność 

majątkowa (sygn. akt I SA/Gd 939/18). Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej, w 

której organ wskazał, że przeniesienie bez wynagrodzenia do firmy męża koparko-ładowarki 

zakupionej z majątku wspólnego małżonków i będącej środkiem trwałym - od którego 

odliczono VAT - w firmie żony, będzie stanowiło odpłatną dostawę towarów opodatkowaną 

VAT. WSA w Gdańsku nie potwierdził jednak tego stanowiska. W wydanym wyroku sąd 

stwierdził, że w stanie faktycznym nie doszło do przeniesienia prawa do rozporządzenia 

towarem jak właściciel, ponieważ maszyna została zakupiona z środków objętych wspólnością 

majątkową małżonków.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

PIT: stawki liniowej się nie dziedziczy 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 15-01-2019 

Monika Pogroszewska informuje, że Dyrektor KIS wydał niedawno interpretację dotyczącą 

kwestii przejęcia prawa do rozliczenia PIT w stawce liniowej w razie odziedziczenia udziału w 

spółce komandytowej (nr interpretacji: 0113-KDIPT2 -1.4011. 567. 2018.1.KU). Z wnioskiem 

o wydanie interpretacji wystąpiła podatniczka, która odziedziczyła taki udział po swoim ojcu, 

który rozliczał dochody z działalności stawką liniową. Podatniczka chciała się upewnić czy jako 

spadkobierczyni skutecznie nabyła prawo do rozliczenia się stawką 19% zgodnie z art. 97 § 1 

oraz § 2 ordynacji podatkowej. W wydanej interpretacji organ wskazał jednak, że jeśli 

podatniczka nie złożyła w ustawowym terminie oświadczenia o zamiarze rozliczania dochodów 

z działalności stawką liniową, to prawo jej nie przysługuje.  

Pokaż artykuł 

Opodatkowanie najmu: kilka mieszkań to firma 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 16-01-2019 

Autorka zwraca uwagę na wyrok NSA dotyczący opodatkowania PIT dochodu uzyskanego z 

wynajmu kilku mieszkań (sygn. akt II FSK 14/17). Sprawa dotyczyła interpretacji 

https://inforfk.pl/aktualnosci/4662112,Niezarejestrowanie-podmiotu-jako-podatnika-VAT-bez-zawiadomienia.html
https://www.rp.pl/VAT/301169993-Przesuniecie-towarow-z-firmy-jednego-malzonka-do-firmy-drugiego-a-VAT.html
https://www.rp.pl/Interpretacje-podatkowe/301159976-PIT-stawki-liniowej-sie-nie-dziedziczy.html
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indywidualnej, w której organ stwierdził, że małżeństwo nie może rozliczać dochodu z najmu 

paru mieszkań w zryczałtowanej stawce 8,5%, ponieważ jego zakres – kilka mieszkań, 

profesjonalny najem zorganizowany przy pomocy firmy zewnętrznej – wskazuje na to, że jest 

on dokonywany w ramach działalności gospodarczej. WSA w Olsztynie przyznał rację 

skarbówce, uznając najem za prowadzony w sposób zorganizowany, profesjonalny, 

zarobkowy i ciągły i prowadzony na własne ryzyko i rachunek podatników. Podobnie orzekł 

NSA. W wydanym wyroku sąd wskazał, że szeroki zakres działalności przesądza o 

konieczności zakwalifikowania jej jako działalności gospodarczej co wyklucza możliwość 

opodatkowania dochodów z najmu zryczałtowaną stawką 8,5% PIT.  

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 
 

Raportowanie schematów podatkowych obowiązuje też małe firmy 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 17-01-2019 

Jak informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX Press, z początkiem roku weszły w 

życie przepisy obowiązujące określone podmioty do raportowania tzw. schematów 

biznesowych skutkujących oszczędnościami podatkowymi. Paweł Rochowicz przypomina, że 

nowe regulacje obejmują nie tylko konsultantów pracujących na rzecz największych firm w 

Polsce, lecz – w określonych przypadkach – wszystkich polskich przedsiębiorców. Bo chociaż 

kwalifikowanym korzystającym w rozumieniu nowelizacji, czyli podmiotem obowiązanym do 

zgłaszania takich schematów, jest podmiot którego aktywa, koszty lub przechody są wyższe 

niż 10 mln euro i który na skutek zastosowania takiego schematu uzyskuje korzyść 

podatkową przekraczającą 2,5 mln euro, to w wypadku transakcji transgranicznych progi te 

nie mają zastosowania. Dlatego wielu przedsiębiorców obawia się, że uciążliwe obowiązki 

związane z raportowaniem będą na nich ciążyć nawet w razie skorzystania z powszechnych 

ulg czy zwolnień, jeśli tylko przy ich zastosowaniu wystąpi czynnik transgraniczny. Resort 

finansów zapowiedział, że wyda niebawem objaśnienia dotyczące stosowania przepisów o 

raportowaniu tych schematów. Jak przypomina autor, nieprzestrzeganie obowiązku 

raportowania jest zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych. 

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/301169975-Opodatkowanie-najmu-kilka-mieszkan-to-firma.html
https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/301179870-Raportowanie-schematow-podatkowych-obowiazuje-tez-male-firmy.html

