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CIT  
 

Uproszczenie w certyfikatach nie dla wszystkich 

Źródło: Prawo.pl, Iwona Kaczorowska 04-02-2019 

Jedną z najważniejszych zmian w CIT, które weszły w życie w tym roku są nowe przepisy 

dotyczące certyfikatów rezydencji podatkowej, których posiadanie warunkuje prawo do 

zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku u źródła przewidzianej w odpowiedniej 

umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Iwona Kaczorowska informuje, że od 

początku roku, dokonując wypłaty wynagrodzenia na rzecz określonych podmiotów, 

nieprzekraczającej ustawowego limitu, płatnik podatku u źródła nie ma już obowiązku 

posiadania oryginału certyfikatu rezydencji i zamiast tego może posłużyć się jego kopią. 

Uproszczenie ma zastosowanie do wypłaty wymienionych w ustawie należności w kwocie 

nieprzekraczającej 10 tys. złotych w ciągu roku z tytułu m.in. świadczeń doradczych czy 

księgowych, usług reklamowych, przetwarzania danych itd.  

Pokaż artykuł 

Ujawnianie schematów podatkowych będzie dalej objaśniane 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 06-02-2019 

W ostatnich numerach DMS TAX Press informowaliśmy o głośnej nowelizacji dotyczącej 

raportowania schematów podatkowych w podatkach dochodowych (tzw. MDR), która budzi 

wiele wątpliwości praktycznych wśród podatników. W poprzednim tygodniu Ministerstwo 

Finansów wydało objaśnienia w zakresie stosowania przepisów o MDR. Jak informuje Paweł 

Rochowicz, kilka dni temu miała miejsce konferencja prasowa dotycząca tych objaśnień, na 

której przedstawiciel resortu zapowiedział wydanie kolejnych dokumentów mających je 

uzupełnić. Filip Świtała poinformował również, że resort nie zamierza na razie zmieniać 

obowiązujących obecnie regulacji. Autor przypomina, że od początku roku należy raportować 

schematy podatkowe funkcjonujące od 25 czerwca 2018 roku.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Ministerstwo Finansów nie chce ISBN i ISSN w ustalaniu stawki VAT na 
książki i gazety 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 06-02-2019 

Paweł Rochowicz informuje, że resort finansów wydał odpowiedź na interpelację poselską 

dotyczącą projektu nowelizacji ustawy o VAT mającej uprościć system stawek VAT (sygn. 

PT1.054.6.2019.NWQ.41). Według projektu, wszystkie książki i czasopisma – niezależnie od 

tego, czy są oznaczone symbolem ISBN lub ISSN czy nie – miałyby być opodatkowane 

stawką 5% VAT. Wyjątkiem mają być jednak czasopisma specjalistyczne, dla których stawka 

podatku będzie wynosić 8%. Przepisy nowelizacji budzą wiele wątpliwości w branży 

wydawniczej. Wydawcy obawiają się bowiem, że po zmianie przepisów nie będzie do końca 

jasne jakie publikacje należy uznać za książki i czasopisma, co do tej pory było dokonywane 

na podstawie symboli ISBN i ISSN. Według nowelizacji, nowe zasady ustalania stawek VAT 

dla książek i czasopism mają wejść w życie na początku kwietnia br.  

Pokaż artykuł 

 

https://www.prawo.pl/podatki/kopia-certyfikatu-rezydencji-dla-niskich-wartosci-transakcji-2019,367123.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302069960-Ujawnianie-schematow-podatkowych-bedzie-dalej-objasniane.html
https://www.rp.pl/VAT/302069978-Ministerstwo-Finansow-nie-chce-ISBN-i-ISSN-w-ustalaniu-stawki-VAT-na-ksiazki-i-gazety.html
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TSUE rozstrzygnął o rozliczaniu zaliczek od usług turystycznych 
Źródło: INFOR FK, Redakcja INFOR FK 06-02-2019 

Redakcja INFOR FK podaje, że TSUE wydał niedawno wyrok dotyczący opodatkowania VAT 

zaliczek otrzymywanych przez biura podróży (sygn. C-422/17). Jak przypominają autorzy, na 

podstawie art. 119 ustawy o VAT przy świadczeniu usług turystycznych podstawę 

opodatkowania VAT stanowi uzyskana marża. W ciągu ostatnich kilku lat na tle tych 

przepisów narosło wiele wątpliwości dotyczących momentu powstania obowiązku 

podatkowego w razie pobrania zaliczki na poczet zakupu takiej usługi. Do końca 2013 roku 

obowiązywał bowiem przepis, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstawał w 

momencie ustalenia marży – co oznaczało, że nie powstawał on jeszcze w momencie 

otrzymania od klienta zaliczki. Przepis ten jednak został uchylony i polskie organy 

przyjmowały, że od początku 2014 roku obowiązek podatkowy w VAT od usług turystycznych 

powstaje na zasadach ogólnych, tj. m.in. w momencie otrzymania części zapłaty w 

odniesieniu do otrzymanej kwoty. W wydanym wyroku TSUE potwierdził takie stanowisko. 

Sąd wskazał, że obowiązek podatkowy w VAT od usług turystycznych w przypadku zapłacenia 

przez klienta zaliczki powstanie już momencie jej otrzymania. Oznacza to, że w momencie 

otrzymania zaliczki podatnicy VAT muszą oszacować marżę i w razie jakichkolwiek 

rozbieżności, skorygować podstawę opodatkowania.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Wydatki na lokal: pokój na firmę, odsetki do kosztów 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 07-02-2019 

Przemysław Wojtasik zwraca uwagę na nową interpretację indywidualną dotyczącą możliwości 

rozliczenia w kosztach wydatków na część mieszkania, w której prowadzona jest działalność 

gospodarcza (nr interpretacji 0112-KDIL3-3. 4011.425.2018.1.MM). Interpretacja została 

wydana na wniosek podatnika, który prowadził firmę w swoim mieszaniu kupionym na kredyt, 

przeznaczając na ten cel jeden z pokojów. Wnioskodawca zapytał, czy ma prawo do 

rozliczenia w kosztach odsetek od kredytu w proporcji, w jakiej wykorzystuje mieszkanie na 

cele firmowe i czy możliwość rozliczenia części odsetek w kosztach jest uzależniona od 

wprowadzenia lokalu do ewidencji środków trwałych. W wydanej interpretacji Dyrektor KIS 

potwierdził, że podatnik może rozliczyć w kosztach część odsetek od kredytu hipotecznego 

odpowiadającą proporcji, w jakiej wykorzystuje on ten lokal dla celów działalności, jeśli 

odsetki zostały faktycznie zapłacone. Organ wskazał też, że prawo do rozliczenia w kosztach 

takich wydatków nie jest uzależnione od wprowadzenia lokalu do ewidencji środków trwałych.  

Pokaż artykuł 

Kryptowaluty: niekorzystne rozliczenie kosztów uzyskania przychodów dla 
handlujących bitcoinami 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 07-02-2019 

Monika Pogroszewska omawia zasady opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży 

kryptowalut obowiązujące od momentu wejścia w życie tegorocznej nowelizacji ustaw o 

podatkach dochodowych. Jak przypomina autorka, zyski z obrotu kryptowalutami zostały 

uznane przez ustawodawcę za przychód z kapitałów pieniężnych w PIT (lub przychód z 

zysków kapitałowych w CIT), z którego dochód jest opodatkowany w stawce 19% - co 

wyeliminowało wątpliwości podatników w zakresie ustalania właściwej stawki podatku. Nowe 

regulacje wprowadziły także zasadę, według której nie można odliczać strat poniesionych w 

związku z obrotem kryptowalutami od dochodu z innych kapitałów pieniężnych. Najwięcej 

https://inforfk.pl/aktualnosci/4688913,TSUE-rozstrzygnal-o-rozliczaniu-zaliczek-od-uslug-turystycznych.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302079967-Wydatki-na-lokal-pokoj-na-firme-odsetki-do-kosztow.html
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wątpliwości związanych z nowymi przepisami dotyczy jednak pytania, co można zaliczyć do 

kosztów uzyskania przychodu. Według nowych przepisów, kosztami są udokumentowane 

wydatki poniesione bezpośrednio na nabycie kryptowaluty oraz wydatki związane z jej 

zbyciem. Ponadto, można je odliczyć jedynie w ciągu dwóch lat od momentu poniesienia – co 

może stanowić problem dla osób dokonujących długoterminowych inwestycji w kryptoaktywa. 

Autorka wskazuje także, że wydatki na nabycie tzw. koparek kryptowalut mogą być 

kwestionowane przez organy w razie rozliczenia ich w kosztach uzyskania przychodu, jako 

niezwiązane bezpośrednio z nabyciem i sprzedażą kryptowalut.  

Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

Sam stenogram z podsłuchów to za mało jako dowód – wyrok NSA 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 07-02-2019 

Aleksandra Tarka informuje, że w ubiegłym tygodniu NSA wydał ważny wyrok w zakresie 

możliwości wykorzystania stenogramów z podsłuchów jako dowodu w postępowaniu 

podatkowym. Sprawa dotyczyła spółki, której zarzucono branie udziału w tzw. karuzeli 

podatkowej, a jedynym z dowodów wykorzystanym przez organy były stenogramy rozmów 

telefonicznych pracowników spółki, otrzymane od prokuratora. W wydanym orzeczeniu sąd 

wskazał, że dowodem w postępowaniu podatkowym nie może być stenogram, bo na 

podstawie samego zapisu rozmowy ciężko jest dokonać ustaleń faktycznych. Sąd wskazał 

również, że wykorzystując jako dowód w postępowaniu podatkowym podsłuchy uzyskane w 

toku innych postępowań, organy powinny sprawdzić czy nie pozyskano ich niezgodnie z 

prawem.  

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/302079980-Kryptowaluty-niekorzystne-rozliczenie-kosztow-uzyskania-przychodow-dla-handlujacych-bitcoinami.html
https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/302079908-Sam-stenogram-z-podsluchow-to-za-malo-jako-dowod---wyrok-NSA.html

