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CIT  
 

CIT-8 tylko z podpisem kwalifikowanym 

Źródło: INFOR FK, Redakcja INFOR FK 14-03-2019 

Redakcja INFOR FK przypomina, że w tym roku termin na złożenie deklaracji CIT-8 i CIT-8AB 

dla podatników CIT, których rok podatkowy skończył się 31 grudnia 2018 r. upływa 1 

kwietnia. Jak informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX Press, od tego roku 

deklaracje muszą być opatrzone tzw. podpisem kwalifikowanym. Co istotne, podatnicy nie 

mogą wykorzystać w tym celu podpisu zaufanego ani zestawu danych autoryzujących. 

Autorzy przypominają również, że podatnicy zamierzający zlecić wysyłkę deklaracji 

podmiotom dysponującym podpisem kwalifikowanym muszą udzielić im pełnomocnictwa na 

formularzu UPL-1. 

Pokaż artykuł 

Amortyzacja: obniżenie odpisów nie jest nadużyciem podatkowym 

Źródło: Rzeczpospolita, Michał Sokołowski 18-03-2019 

Michał Sokołowski omawia opinię zabezpieczającą dotyczącą możliwości zmiany stosowanych 

przez podatnika CIT stawek amortyzacyjnych w celu osiągnięcia korzyści podatkowej (nr 

167198/K). Z wnioskiem o wydanie opinii wystąpiła spółka działające w SSE, która chciała się 

upewnić czy zmiana metody amortyzacji do momentu utraty przez nią zwolnienia strefowego 

nie zostanie uznana za obejście prawa podatkowego zgodnie z art. 119a Ordynacji 

Podatkowej. Spółka chciała tak zmienić metodę amortyzacji aby przed utratą zwolnienia 

zaliczyć do kosztów jak najmniejszą kwotę z tytułu dokonanych odpisów amortyzacyjnych, a 

potem kiedy już nie będzie dysponować zwolnieniem, obniżać CIT należny rozliczając w 

kosztach wyższe kwoty z tytułu dokonanych odpisów. Szef KAS potwierdził, że w 

przedstawionym stanie faktycznym osiągnięcie korzyści podatkowej nie jest sprzeczne z 

celem i przedmiotem ustawy o CIT. Organ wskazał również, że dzięki takiemu wykorzystaniu 

odpisów amortyzacyjnych podatnik zwiększy efektywność udzielonej mu pomocy publicznej, a 

opisane działanie nie ma znamion działania sztucznego w rozumieniu art. 119c par. 2 

Ordynacji Podatkowej.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Rozszerzenie split payment od 2020 r.  

Źródło: INFOR FK, Redakcja INFOR FK 15-03-2019 

Minister Finansów poinformowała w ubiegłym tygodniu, że projekt nowelizacji ustawy o VAT 

przewidujący obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w niektórych branżach będzie 

niedługo poddany konsultacjom publicznym. Jak podaje Redakcja INFOR FK, Teresa 

Czerwińska podzieliła się tą informacją podczas Forum Bankowego. Jeszcze niedawno 

przedstawiciele resortu finansów zapowiadali, że obowiązkowy split payment zostanie 

wprowadzony najwcześniej pod koniec 2019 roku. Mimo że z wypowiedzi minister wynika, że 

resort przygotował już nowe przepisy, pierwsze branże zostaną zatem objęte obowiązkowym 

split payment dopiero za kilka miesięcy. 

Pokaż artykuł 

 

 

https://inforfk.pl/aktualnosci/4794523,CIT8-tylko-z-podpisem-kwalifikowanym.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303189985-Amortyzacja-obnizenie-odpisow-nie-jest-naduzyciem-podatkowym.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/4795110,Rozszerzenie-split-payment-od-2020-r.html 
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Biała lista podatników VAT: korzyści, nakazy i sankcje 
Źródło: Rzeczpospolita, Justyna Jarosz 13-03-2019 

Justyna Jarosz podaje, że resort finansów zaproponował w ubiegłym tygodniu utworzenie tzw. 

białej listy podatników VAT, która zastąpi obowiązujące obecnie trzy inne rejestry 

(zarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych podatników VAT). Nowe rozwiązanie ma 

uprościć weryfikację kontrahenta, którego będzie można wyszukać po numerze NIP lub 

nazwie firmy. W nowym rejestrze będzie można sprawdzić dane podatnika dotyczące pięciu 

lat wstecz i dostępne w nim będą numery rachunków bankowych. Wprowadzenie białej listy 

nie oznacza jednak wyłącznie usprawnienia procesu weryfikacji kontrahenta dla 

przedsiębiorcy. Na podatników zostanie bowiem nałożony obowiązek każdorazowej 

weryfikacji. W razie dokonania przelewu na ponad 15 tys. złotych na rachunek płatniczy 

kontrahenta, który nie znajduje się na liście, nie będzie można zaliczyć takiej płatności do 

kosztów, a nabywcę obejmie odpowiedzialność solidarna za zobowiązanie podatkowe zbywcy. 

Sankcji będzie można uniknąć jedynie w razie zawiadomienia o takim zdarzeniu 

odpowiedniego Naczelnika Urzędu Skarbowego w ciągu trzech dni od dokonania przelewu. 

Autorka informuje, że lista ma być dostępna już od początku września, jednak przepisy 

dotyczące wymienionych sankcji będą obowiązywać dopiero od początku 2020 roku. 

Pokaż artykuł 

PIT 
 

Danina solidarnościowa: małżeństwo nie uchroni od zapłaty 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 15-03-2019 

Paweł Rochowicz informuje, że Ministerstwo Finansów planuje wydać objaśnienia dotyczące 

stosowania przepisów w zakresie tzw. daniny solidarnościowej. Obecnie podatnicy mogą 

zgłaszać ministerstwu swoje uwagi. Autor podaje, że z opublikowanego już projektu 

objaśnień wynika, że mają one dotyczyć m.in. sytuacji osób fizycznych osiągających w ciągu 

roku podatkowego dochody przekraczające 1 mln złotych i pochodzące z zagranicznych 

źródeł. Podstawa opodatkowania ma być jednak pomniejszana proporcjonalnie o kwotę, która 

została zapłacona zagranicznej skarbówce. Z projektu wynika także, że przy obliczaniu 

podstawy obliczenia daniny nie będzie miało znaczenia czy podatnik rozlicza się samodzielnie 

czy wspólnie z małżonkiem. Podatnicy, których dochody przekroczą ustawowy próg 1 mln 

złotych, będą więc zobowiązani do zapłaty daniny bez względu na wspólne opodatkowanie z 

małżonkiem dla celów PIT.  

Pokaż artykuł 

Częstotliwość podróży służbowych nie wpływa na zwolnienie z PIT 
Źródło: Rzeczpospolita, Zuzanna Piątek 18-03-2019 

Zuzanna Piątek omawia wyrok WSA w Bydgoszczy dotyczący zwolnienia z PIT świadczeń 

wypłacanych na rzecz członków kadry zarządzającej w związku z odbywanymi podróżami 

(sygn. akt I SA/Bd 886/18). Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej, w której organ 

stwierdził, że spółka wypłacająca świadczenia związane z podróżami służbowymi osobom 

niebędącym jej pracownikami powinna potrącać od nich PIT. Dyrektor KIS uargumentował 

swoje stanowisko częstotliwością odbywanych przez zarząd podróży – zgodnie z jego 

stanowiskiem zwolnione z PIT mogą być jedynie świadczenia wypłacane z tytułu podróży 

odbywanych incydentalnie. W wydanym wyroku WSA w Bydgoszczy uchylił tę interpretację, 

wskazując że przy wykładni art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT  nie należy uwzględniać takich 

kryteriów jak częstotliwość podróży.  

Pokaż artykuł 

https://www.rp.pl/VAT/303139995-Biala-lista-podatnikow-VAT-korzysci-nakazy-i-sankcje.html
https://www.rp.pl/Podatki/303159953-Danina-solidarnosciowa-malzenstwo-nie-uchroni-od-zaplaty.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303189998-Czestotliwosc-podrozy-sluzbowych-nie-wplywa-na-zwolnienie-z-PIT.html
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Postępowanie 
 

Nowe przepisy o korygowaniu deklaracji po zakończeniu kontroli celno-
skarbowej 
Źródło: Rzeczpospolita, Artur Nowak 11-03-2019 

Artur Nowak przypomina, że z początkiem roku zmieniły się przepisy dotyczące możliwości 

skorygowania deklaracji po zakończeniu kontroli celno-skarbowej. Po drugim 

stycznia, ponowne skorygowanie deklaracji skorygowanej w następstwie przeprowadzonej 

kontroli co do zasady nie wywołuje już skutków prawnych - dokonana deklaracja jest więc 

ostateczna. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której Trybunał Konstytucyjny stwierdzi 

niekonstytucyjność przepisów, na których opierają się ustalenia takiej kontroli oraz gdy sąd 

wyda orzeczenie w sprawie. Jak wskazuje autor, wprowadzona zmiana jest na niekorzyść 

podatników ponieważ ponownej korekty nie można już złożyć np. w razie wydania 

interpretacji ogólnej, która mogłaby mieć wpływ na ustalenia danej kontroli. 

Pokaż artykuł 
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