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CIT  
 

Wydatki spółki zagranicznej kosztem w polskiej firmie 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 29-04-2019 

Aleksandra Tarka informuje, że NSA wydał niedawno wyrok dotyczący możliwości rozliczenia 

w kosztach wydatków zagranicznej spółki, którymi następnie obciążona zostaje jej polska 

spółka córka (sygn. akt II FSK 1168/17). Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej, w 

której organ stwierdził, że jeśli francuska spółka farmaceutyczna poniesie wydatki na 

wyprodukowanie leków, ulotek i opakowań zamówionych przez jej polską spółkę córkę, a 

następnie obciąży ją kosztami, polska spółka nie zaliczy do kosztów ani wydatków, które 

wiążą się z koniecznością opłacenia produktów, których później nie będzie mogła sprzedać w 

Polsce np. ze względu na zmianę przepisów, ani tych związanych ze zniszczeniem 

niepotrzebnych ulotek i opakowań. W opinii organów takie wydatki nie są ponoszone w celu 

osiągnięcia przychodu ani zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Co więcej, koszty 

zniszczenia ulotek i opakowań są ponoszone przez podmiot trzeci i jedynie refakturowane na 

podatnika, co wyklucza ich rozliczenie. WSA w Warszawie orzekł jednak, że podatnik będzie 

mógł zaliczyć do kosztów wydatki związane z towarami, których nie może sprzedać w Polsce 

ze względu na zmianę przepisów. NSA podtrzymał to stanowisko. Sąd potwierdził jednak 

również, że refakturowane przez francuską spółkę koszty zniszczenia ulotek i opakowań nie 

mogą stanowić kosztu dla polskiej spółki.  

Pokaż artykuł 

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania i wpłaty podatku 

Źródło: INFOR FK, Redakcja INFOR FK 30-04-2019 

Redakcja INFOR FK informuje, że pod koniec kwietnia Minister Finansów wydał 

rozporządzenie przedłużające do końca października br. termin na złożenie zeznania CIT-8, 

CIT-8AB oraz wpłaty podatku wynikającego z tych zeznań. Deklaracje dotyczą wysokości 

dochodu (lub straty) osiągniętego przez podatników CIT i mają zastosowanie do podatników, 

których rok podatkowy rozpoczął się z początkiem tego roku i skończy się przed pierwszym 

lipca 2019 r. 

Pokaż artykuł 

VAT 
 

TSUE: budowlany VAT należy się dopiero po odbiorze prac 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 02-05-2019 

Autor informuje, że w ubiegłym tygodniu TSUE wydał wyrok dotyczący momentu powstania 

obowiązku podatkowego w VAT przy świadczeniu usług budowlanych (sygn. C-224/18). Jak 

tłumaczy autor, zgodnie z dotychczasową praktyką polskich organów podatkowych 

momentem powstania obowiązku podatkowego w VAT był dzień wystawienia faktury lub 

dzień następujący po upływie miesiąca od wykonania usługi (a nie odbioru prac). Sprawa 

dotyczyła polskiej spółki, która zaskarżyła decyzję organu dotyczącą momentu powstania 

obowiązku podatkowego. W wydanym wyroku Trybunał orzekł, że jeśli w umowie strony 

postanowią, że usługa budowlana zostaje wykonana w momencie odbioru prac budowlanych, 

to momentem powstania obowiązku podatkowego będzie chwila odbioru tych prac. 

Pokaż artykuł 

 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304299981-Wydatki-spolki-zagranicznej-kosztem-w-polskiej-firmie.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/5088914,Przedluzenie-terminu-do-zlozenia-zeznania-i-wplaty-podatku.html
https://www.rp.pl/VAT/305029977-TSUE-budowlany-VAT-nalezy-sie-dopiero-po-odbiorze-prac.html
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1 maja weszły w życie przepisy o kasach fiskalnych online 
Źródło: Rzeczpospolita, Marcin Szymankiewicz 01-05-2019 

Marcin Szymankiewicz podaje, że z początkiem maja weszły w życie przepisy nowelizacji 

ustawy o VAT i ustawy – Prawo o miarach dotyczące kas fiskalnych online. Autor przypomina, 

że nowy typ kas ma umożliwić automatyczne przesyłanie danych o dokonywanej sprzedaży 

do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa KAS. Dane dotyczące nabywcy 

towaru lub usługi mają być w pełni zanonimizowane. Co istotne, do końca 2021 roku 

pozostaną aktualne zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych 

przewidziane w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 

zastosowaniu kas rejestrujących. Co więcej, podatnicy mogą ciągle nabywać kasy fiskalne 

starego typu tzn. kasy elektroniczne (do końca 2022 r.) i z papierowym zapisem kopii (do 

końca sierpnia br.). Niektóre branże uznane za najbardziej narażone na ryzyko wystąpienia 

nieprawidłowości przy ewidencjonowaniu sprzedaży zostaną jednak już niebawem objęte 

obowiązkiem rejestracji sprzedaży na kasach online. Najwcześniej, bo już z początkiem 

nowego roku w kasy online będą musiały zaopatrzyć się m.in. warsztaty samochodowe czy 

podmioty sprzedające paliwo. Pół roku później tym obowiązkiem mają zostać objęte m.in. 

placówki gastronomiczne a za półtora roku fryzjerzy, prawnicy, podmioty świadczące usługi 

budowlane czy lekarze.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Koniec problemów z najmem. Ministerstwo planuje reformę 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 01-05-2019 

Monika Pogroszewska informuje, że Ministerstwo Finansów pracuje nad reformą ustawy o PIT 

przewidującą m.in. nowe zasady opodatkowania najmu. Wybór właściwej formy 

opodatkowania najmu bywa obecnie uciążliwy dla wynajmujących, którzy najczęściej 

wybierają opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czasami jednak 

organy podczas kontroli podważają ten wybór, uznając przychody z tego tytułu za przychody 

z pozarolniczej działalności gospodarczej. Resort obiecuje, że nowe zasady uproszczą zasady 

opodatkowania najmu świadczonego przez osoby fizyczne. Z odpowiedzi na interpelację 

poselską, której udzielił w ubiegłym tygodniu wiceminister finansów wynika, że według 

nowych przepisów o możliwości skorzystania z ryczałtu nie będzie decydować ani liczba 

wynajmowanych nieruchomości ani okres najmu.  

Pokaż artykuł 

Samozatrudnienie: rząd jednak zweryfikuje jednoosobowe firmy 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 28-04-2019 

Jednym z najgłośniejszych tematów podatkowych ostatnich tygodni są zapowiedzi resortu 

finansów dotyczące planowanej weryfikacji tego, komu przysługuje prawo do opodatkowania 

działalności gospodarczej w stawce liniowej 19%. Jak informuje Paweł Rochowicz, mimo że 

Ministerstwo zapowiadało niedawno wycofanie się z tzw. testu przedsiębiorcy, to z 

opublikowanego w ubiegłym tygodniu „Wieloletniego planu finansowego państwa na lata 

2019-2022” wynika, że rząd będzie chciał jednak ograniczyć korzystanie z samozatrudnienia 

przez podatników PIT. Najprawdopodobniej w 2020 roku wprowadzona zostanie nowelizacja 

ustawy o PIT formułująca nową, wąską definicję przychodów z pozarolniczej działalności 

gospodarczej.  

Pokaż artykuł 

https://www.rp.pl/VAT/305019978-1-maja-weszly-w-zycie-przepisy-o-kasach-fiskalnych-online.html
https://www.rp.pl/Nieruchomosci/305019966-Koniec-problemow-z-najmem-Ministerstwo-planuje-reforme.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304289947-Samozatrudnienie-rzad-jednak-zweryfikuje-jednoosobowe-firmy.html
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Postępowanie 
 

Karta Praw Podatnika wskaże podstawowe prawa podatników 
Źródło: INFOR FK, Alicja Fal 30-04-2019 

Alicja Fal informuje, że w ubiegłym tygodniu trafił do Sejmu projekt ustawy systematyzującej 

podstawowe prawa podatników i obowiązki, jakie mają wobec nich organy podatkowe. 

Ustawa zawiera preambułę określającą cele aktu, którymi są m.in. podniesienie społecznej 

świadomości dotyczącej praw podatników czy wzmocnienie ich ochrony. Karta Praw Podatnika 

ma także uporządkować prawa podatników wynikające z innych ustaw czy Konstytucji, co 

zgodnie z uzasadnieniem ustawy ma ułatwić podatnikom powołanie w sytuacji spornej 

podstawy prawnej. Ustawa wejdzie w życie po czternastu dniach od jej ogłoszenia.  

Pokaż artykuł 
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