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CIT  
 

Uproszczone porozumienia cenowe znajdą się w ustawie 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 20-03-2019 

Paweł Rochowicz informuje, że Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy 

przewidującej rozwiązania dotyczące uproszczonych porozumień cenowych. Uproszczone 

porozumienia mają być zawierane znacznie szybciej niż porozumienia cenowe, które można 

uzyskać obecnie. Będą one dotyczyć rozliczenia w kosztach wydatków na usługi niematerialne 

świadczone przez podmioty powiązane - od początku poprzedniego roku funkcjonują bowiem 

przepisy ograniczające możliwość zaliczenia kosztu takich usług do kosztów w CIT. Kiedy 

ustawa wejdzie w życie, PGK które wykażą rzeczywiste korzystanie z usług niematerialnych 

nabytych od podmiotów powiązanych i uzyskają porozumienie, będą mogły bez ograniczeń 

rozliczyć w kosztach całość wydatków poniesionych na takie usługi.  

Pokaż artykuł 

Firma pożyczająca pieniądze przez internet nie rozliczy strat z wyłudzeń 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 20-03-2019 

Aleksandra Tarka zwraca uwagę na nowy wyrok NSA dotyczący możliwości rozliczenia w 

kosztach w CIT strat poniesionych przez spółkę udzielającą pożyczek przez internet (sygn. 

akt II FSK 649/17). Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej, w której organ uznał, że 

spółka udzielająca pożyczek przez internet nie może zaliczyć do kosztów strat wynikających z 

wyłudzeń dokonanych m.in. przy użyciu skradzionych lub podrobionych dowodów osobistych, 

ponieważ nie dochowuje należytej staranności przy weryfikacji pożyczkobiorców. Stanowisko 

organu zostało najpierw potwierdzone przez WSA, a następnie przez NSA. W wydanym 

wyroku sąd stwierdził, że z przyjętego przez spółkę modelu biznesowego wynika, że jej 

działalność jest obarczona sporym ryzykiem wyłudzeń. Tymczasem w kosztach można 

rozliczyć stratę wynikającą ze zdarzeń mających nieprzewidywalny charakter, ponieważ w 

innym razie oznaczałoby to przerzucenie konsekwencji ponoszonego przez przedsiębiorcę 

ryzyka na Skarb Państwa.  

Pokaż artykuł 

 

VAT 
 

Rozliczanie VAT przy zagranicznych zakupach – rozbieżne orzecznictwo 
sądów 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 19-03-2019 

Przemysław Wojtasik informuje, że w ubiegłym tygodniu sądy administracyjne wydały dwa 

sprzeczne ze sobą wyroki dotyczące ważnego problemu związanego z odliczeniem z 

zagranicznych faktur VAT naliczonego. WSA w Warszawie w wyroku o sygn. akt III SA/Wa 

1685/18 orzekł, że polskie przepisy, które uzależniają odliczenie VAT naliczonego przy 

imporcie usług lub WNT od wykazania VAT należnego najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od 

momentu, w którym powstał obowiązek podatkowy są niezgodne z przepisami Dyrektywy 

VAT. Jeśli bowiem przedsiębiorca otrzyma fakturę od zagranicznego kontrahenta za późno, 

musi wykazać VAT należny wstecznie a odliczenie ująć na bieżąco - co powoduje konieczność 

zapłaty przez przedsiębiorcę odsetek za zwłokę, a ponoszenie ciężaru ekonomicznego 

podatku przez podatnika jest niezgodne z zasadą neutralności VAT. WSA w Opolu w wyroku o 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303209972-Uproszczone-porozumienia-cenowe-znajda-sie-w-ustawie.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303209948-Firma-pozyczajaca-pieniadze-przez-internet-nie-rozliczy-strat-z-wyludzen.html
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sygn. akt I SA/Op 12/19 stwierdził natomiast, że ponieważ Dyrektywa VAT upoważnia 

państwa członkowskie do ustanowienia warunków odliczenia VAT naliczonego, a sporny 

przepis wprowadza taki warunek, norma nie jest sprzeczna z prawem unijnym.  

Pokaż artykuł 

Czy firmy muszą kupić kasy online 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 18-03-2019 

Jak informuje autor, Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu nowelizację ustawy o VAT 

wprowadzającą obowiązek rejestrowania sprzedaży na tzw. kasach online. Jest to nowy typ 

kas fiskalnych przesyłających Krajowej Administracji Skarbowej w czasie rzeczywistym 

informacje o dokonanej sprzedaży. Mimo że ustawa wejdzie w życie już z początkiem maja, 

to obowiązek ma obejmować wszystkie branże stopniowo: od początku 2020 roku w nowe 

kasy będą musiały być wyposażone m.in. warsztaty samochodowe czy stacje paliw. W 

połowie 2020 roku obowiązek obejmie branżę gastronomiczną i hotelarską, a pół roku później 

m.in. lekarzy, fryzjerów i kancelarie prawne. Przemysław Wojtasik przypomina również, że 

nowe przepisy przewidują specjalną ulgę na zakup kasy online.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Kiedy korekta PIT za 2018 r. 
Źródło: INFOR FK, Redakcja INFOR FK 20-03-2019 

Jak przypomina Redakcja INFOR FK, w tym roku termin na przesłanie PIT-11 upłynął już 31 

stycznia i płatnicy po raz pierwszy mieli obowiązek przesłać je w formie elektronicznej, co 

mogło być powodem pomyłek. Autorzy tłumaczą, w jaki sposób można skorygować deklaracje 

PIT-11, w których zrobiono błąd. Korekta musi zostać złożona elektronicznie i powinna zostać 

dokonana na wersji formularza, którą przesłano przed końcem stycznia. Płatnicy nie muszą 

natomiast sporządzać uzasadnienia takiej korekty. Należy także pamiętać o tym, aby 

przekazać korektę równocześnie organom i podatnikowi, którego zeznania dotyczy korekta.  

Pokaż artykuł 

Czy przedsiębiorca może rozliczyć wydatki na auto, które wykorzystywane 
jest też prywatnie 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 18-03-2019 

Przemysław Wojtasik omawia interpretację indywidualną dotyczącą rozliczenia wydatków 

eksploatacyjnych na samochód osobowy, który nie został wprowadzony do ewidencji środków 

trwałych będący współwłasnością przedsiębiorcy (nr interpretacji: 0112-KDIL3-

1.4011.25.2019. 1.KF). Jak przypomina autor, od początku roku wydatki eksploatacyjne na 

taki samochód mogą zostać rozliczone w kosztach w 20% poniesionych kosztów. W wydanej 

interpretacji Dyrektor KIS potwierdził, że takie rozliczenie może także objąć wydatki 

eksploatacyjne na prywatny samochód przedsiębiorcy wykorzystywany w jego działalności 

gospodarczej jeżeli stanowi on współwłasność jego małżonka.  

Pokaż artykuł 

 
 

 
 
 

https://www.rp.pl/VAT/303199926-Rozliczanie-VAT-przy-zagranicznych-zakupach---rozbiezne-orzecznictwo-sadow.html
https://www.rp.pl/VAT/303189977-Czy-firmy-musza-kupic-kasy-online.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/4849515,Kiedy-korekta-PIT11-za-2018-r.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303189965-Czy-przedsiebiorca-moze-rozliczyc-wydatki-na-auto-ktore-wykorzystywane-jest-tez-prywatnie.html
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Postępowanie 

 

Optymalizacje: czy wysyłanie pracowników na samozatrudnienie trzeba 
zgłosić fiskusowi 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 21-03-2019 

Paweł Rochowicz zwraca uwagę, że podpisanie przez pracodawcę z osobą u niego zatrudnioną 

tzw. umowy B2B w miejsce umowy o pracę może podlegać obowiązkowi zgłoszenia jako tzw. 

schemat podatkowy w ramach przepisów o MDR. W objaśnieniach wydanych pod koniec 

stycznia resort finansów wskazał, że taki stan faktyczny zostanie objęty obowiązkiem 

raportowania jeśli pracownik pomimo istnienia pomiędzy nim a firmą stosunku 

podporządkowania przejdzie na samozatrudnienie aby uzyskać korzyść podatkową. 

Lakoniczna informacja wzbudziła wiele wątpliwości podatników i rzecznik małych i średnich 

przedsiębiorstw wystąpił do ministerstwa z prośbą o wydanie szczegółowych objaśnień w tym 

zakresie. Eksperci wskazują, że w świetle wydanych objaśnień nie jest też jasne czy za 

schemat podatkowy nie zostanie uznane np. stosowanie 50% kosztów autorskich u osób 

zatrudnionych na umowie o pracę. 

Pokaż artykuł 

DMS TAX Sp. z o.o. 
Spółka Doradztwa Podatkowego 
 
pl. Powstańców Śląskich 16 

53-314 Wrocław 
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opłacony. KRS 0000231073; REGON 020041354; NIP 894-28-25-006. Zarząd: Jacek Dobrucki; Henryk 
Suchecki. 

https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/303219981-Optymalizacje-czy-wyslanie-pracownikow-na-samozatrudnienie-trzeba-zglosic-fiskusowi.html

