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CIT  
 

WSA: nie tylko skutki zdarzeń losowych są premiowane w CIT 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 03-04-2019 

Aleksandra Tarka omawia nowy wyrok WSA dotyczący możliwości rozliczenia w kosztach w 

CIT zapłaconych kar umownych (sygn. akt I SA/Go 545/18). Sprawa dotyczyła interpretacji 

indywidualnej, w której organ stwierdził, że spółka nie może zaliczyć do kosztów kary 

umownej zapłaconej w związku z opóźnieniem w wykonaniu usługi ponieważ konieczność jej 

zapłacenia wiąże się z niedochowaniem przez spółkę należytej staranności w wykonaniu 

zobowiązania. WSA w Gorzowie Wielkopolskim rozstrzygnął jednak sprawę na korzyść spółki. 

Sąd przekonał argument, że zapłacona kara umowna służy osiągnięciu przychodu przez 

spółkę, tzn. po jej zapłaceniu firma będzie mogła kontynuować współpracę z kontrahentem. 

Zgodnie z wyrokiem, o ile kara nie spełnia przesłanek z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, 

spółka będzie ją więc mogła rozliczyć w kosztach. 

Pokaż artykuł 

Niezgłoszone fiskusowi konto bankowe pozbawi kosztów podatkowych 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 04-04-2019 

Paweł Rochowicz informuje o projekcie nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, który 

jest obecnie na etapie pierwszego czytania w Sejmie. Projekt przewiduje, że od 1 stycznia 

2020 roku w rejestrze podatników VAT będą udostępniane numery kont bankowych 

podatników. Co istotne, ich kontrahenci którzy opłacą swoje zobowiązania na rachunek 

bankowy niewidniejący w rejestrze, nie będą mogli zaliczyć tych wydatków do kosztów 

uzyskania przychodu w CIT lub PIT oraz poniosą solidarną odpowiedzialność za 

nieuregulowane zobowiązanie podatkowe w VAT. Zgodnie z ustawą, sankcji będzie można 

jednak uniknąć w razie poinformowania urzędu skarbowego o tym, że kontrahent prosi o 

uregulowanie należności na inny rachunek bankowy.    

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Kosztowne skutki firmy na niby w VAT – wyrok NSA 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 05-04-2019 

Aleksandra Tarka zwraca uwagę na wyrok NSA dotyczący opodatkowania VAT tzw. umowy 

B2B (sygn. akt  I FSK 866/17). Sprawa dotyczyła siatkarza, który założył działalność 

gospodarczą i w jej ramach rozliczał dochody osiągnięte ze współpracy z klubem siatkarskim, 

wystawiając klubowi faktury. Podczas kontroli organ stwierdził, że przychód siatkarza 

powinien zostać zakwalifikowany jako przychód z działalności wykonywanej osobiście oraz że 

siatkarz, który nie był czynnym podatnikiem VAT wystawiał tzw. puste faktury. Organ 

zastosował wobec siatkarza sankcję VAT na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Sprawa 

trafiła do NSA, który rozstrzygnął ją na korzyść organu. W wydanym wyroku sąd orzekł, że 

działalność prowadzona przez podatnika faktycznie spełniała przesłanki stosunku pracy oraz 

że organ prawidłowo zastosował sankcję VAT. 

Pokaż artykuł 

 

 

 

 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304039997-WSA-nie-tylko-skutki-zdarzen-losowych-sa-premiowane-w-CIT.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304049978-Niezgloszone-fiskusowi-konto-bankowe-pozbawi-kosztow-podatkowych.html
https://www.rp.pl/VAT/304059910-Kosztowne-skutki-firmy-na-niby-w-VAT---wyrok-NSA.html
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Alternatywne metody płatności z rachunku VAT od 2020 roku 
Źródło: INFOR.PL, Longina Grzegórska-Szpyt 04-04-2019 

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w zasadach korzystania z tzw. rachunków VAT 

używanych w ramach systemu podzielonej płatności. Jak informuje Longina Grzegórka-Szpyt, 

Teresa Czerwińska udzieliła w ubiegłym tygodniu wypowiedzi z której wynika, że z rachunku 

VAT nie tylko będzie można opłacać inne podatki i zobowiązania publicznoprawne (PIT, CIT, 

ZUS, akcyzę czy cło), lecz także możliwe będzie dokonywanie tych płatności w innej formie, 

np. za pomocą Blik. Zmiany mają obowiązywać już od 2020 roku i ich celem jest 

wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców korzystających z systemu spilt payment. Jak 

informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX Press, już niedługo mechanizm 

podzielonej płatności będzie obowiązkowy w branżach szczególnie narażonych na wyłudzenia 

skarbowe, tj. między innymi objętych obecnie tzw. odwróconym obciążeniem.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Leasing aut: cesja umowy na inną firmę powoduje utratę prawa do 
korzystnego rozliczenia 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 03-04-2019 

Przemysław Wojtasik omawia pierwsze interpretacje dotyczące rozliczenia leasingu 

samochodów osobowych w razie dokonania cesji umowy leasingu na inną firmę. Jak 

przypomina autor, od początku roku raty leasingowe od samochodów o wartości 

przekraczającej 150 tys. złotych mogą być rozliczone w kosztach jedynie w takiej proporcji, w 

jakiej kwota 150 tys. złotych pozostaje do wartości auta. Jeśli jednak przedsiębiorca podpisał 

umowę przed 1 stycznia, rozliczy raty na korzystniejszych zasadach sprzed wejścia w życie 

nowelizacji. Co jednak z podatnikami, którzy w 2019 roku dokonają cesji umowy na inną 

firmę? W jednej z wydanych niedawno interpretacji organ stwierdził, że jeśli przedsiębiorca 

zawarł w 2018 roku umowę leasingu i dokona w 2019 roku jej cesji na inny podmiot, to 

podmiotowi wstępującemu w prawa i obowiązki z umowy nie będzie już przysługiwać 

korzystniejsze rozliczenie na zasadach sprzed 1 stycznia (nr interpretacji: 0114-KDIP3-

1.4011. 590.2018.1.MT). Podobne stanowisko organ zajął w interpretacji nr 0112-KDIL3-

3.4011.435. 2018.2.DS, wskazując że jeśli w 2019 roku umowa leasingu zostanie wniesiona 

do spółki jako przedmiot aportu to do rozliczeń kosztów spółka będzie musiała stosować już 

nowe zasady. 

Pokaż artykuł 

Niższa stawka PIT jeszcze w tym roku 
Źródło: INFOR.PL, Redakcja INFOR.PL 04-04-2019 

Jak informuje Redakcja INFOR.PL, w ramach „nowej piątki PiS” rząd obiecuje obniżyć stawkę 

PIT z 18% do 17%. Przedstawiciel rządu zapowiedział, że odpowiednia nowelizacja ustawy o 

PIT ma wejść w życie do końca 2019 roku. Ustawa ma również zawierać przepisy 

podwyższające koszty uzyskania przychodu w ramach umowy o pracę oraz zwolnienie z PIT 

osób przed dwudziestym szóstym rokiem życia. Premier Morawiecki zapowiedział natomiast, 

że ww. przepisy nie tylko wejdą w życie przed końcem roku, lecz także że podatnicy mają 

odczuć ich skutki już tej jesieni - co wskazuje na to, że rząd planuje zastosować obiecane 

rozwiązania do dochodów osób fizycznych uzyskanych jeszcze w 2019 roku.  

Pokaż artykuł 

https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/2945430,Alternatywne-metody-platnosci-z-rachunku-VAT-od-2020-roku.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304039984-Leasing-aut-cesja-umowy-na-inna-firme-powoduje-utrate-prawa-do-korzystnego-rozliczenia.html
https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/2945434,Nizsza-stawka-PIT-jeszcze-w-tym-roku.html
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Postępowanie 
 

Nowa ordynacja podatkowa – kiedy trafi do Sejmu 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 02-04-2019 

Paweł Rochowicz informuje, że już niedługo Rada Ministrów przyjmie projekt nowej ordynacji 

podatkowej. Oznacza to, że ustawa może wejść w życie już z początkiem 2020 roku. Prace 

nad projektem trwają od 2014 roku i jak przypomina autor, od tego czasu dodano do niego 

wiele nowych artykułów dotyczących m.in. raportowania schematów podatkowych czy 

zarządu sukcesyjnego. Mimo że projekt jest generalnie bardzo dobrze przyjmowany przez 

ekspertów, to ich zastrzeżenia budzą m.in. nowe rozwiązania dotyczące upływu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego, zgodnie z którymi w niektórych sytuacjach będzie 

on mógł zostać przedłużony aż do 25 lat. Nowa ordynacja przewiduje też tzw. umowy o 

współdziałanie czy umowy podatkowe, które będą zawierane pomiędzy podatnikiem a 

organem podatkowym w celu ułatwienia współpracy w zakresie kontroli lub ustalenia wymiaru 

podatku. 

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/Postepowanie-podatkowe/304029974-Nowa-ordynacja-podatkowa---kiedy-trafi-do-Sejmu.html

