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CIT  
 

Spółka odliczy wydatki na wspieranie nauki, stypendia i ekologię – 
interpretacja podatkowa 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 09-05-2019 

Monika Pogroszewska informuje, że organy coraz częściej zgadzają się na rozliczenie w 

kosztach w CIT wydatków na tzw. społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Jak tłumaczy 

autorka, ma to szczególne znaczenie dla dużych podmiotów, które muszą raportować swoją 

działalność społeczną w ramach realizacji obowiązku ujawniania danych pozafinansowych. 

Przykładem jest interpretacja nr 0114-KDIP2-1.4010.74. 2019.3.JC, w której fiskus 

potwierdził, że wydatki spółki prowadzącej działalność górniczą na stypendia, edukację i 

działania środowiskowe mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w CIT jako mające na celu 

zabezpieczenie źródła przychodów i niebędące wydatkami poniesionymi na reprezentację. 

Podobne stanowisko zostało zawarte w interpretacjach nr 0111-KDIB2-1.4010.47.2018.1.BJ i 

0114-KDIP2-2.4010.233.2017.2.  

Pokaż artykuł 

Fiskus nie odpowie, jak dokumentować wydatki – wyrok NSA 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 09-05-2019 

Aleksandra Tarka omawia wyrok NSA dotyczący możliwości odmowy wydania interpretacji 

indywidualnej w zakresie sposobu dokumentowania przez spółkę poniesionych kosztów  

(sygn. akt II FSK 3789/18). Sprawa dotyczyła podatnika CIT, który zapytał organ czy jeśli 

udokumentuje poniesienie kosztów w formie elektronicznej – tzn. skanem lub zdjęciem 

dowodów papierowych – będzie mógł takie wydatki rozliczyć w kosztach. Organ odmówił 

wydania interpretacji, tłumacząc że przepisy ustaw podatkowych nie odnoszą się do sposobu 

dokumentowania poniesionych wydatków. Zagadnienie jest natomiast regulowane przez 

ustawę o rachunkowości. Nie są to jednak przepisy prawa podatkowego, co do których można 

wydać interpretację indywidualną. Sprawa trafiła do WSA, który przyznał rację spółce. Fiskus 

wygrał jednak w drugiej instancji. W wydanym wyroku NSA orzekł, że ustawa o 

rachunkowości określająca sposób dokumentowania wydatków nie zawiera przepisów prawa 

podatkowego i nie może być przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.  

Pokaż artykuł 

 

VAT 
 
MF będzie ostrzegało firmy zagrożone nieświadomym udziałem w karuzeli 

VAT 

Źródło: INFOR FK, Redakcja INFOR FK 08-05-2019 

Redakcja INFOR FK podaje, że przedstawiciel Ministerstwa Finansów zapowiedział w ubiegłym 

tygodniu, że resort zamierza udzielać ostrzeżeń podmiotom narażonym na nieświadomy 

udział w karuzeli VAT. W ramach Programu Ostrzegania Przedsiębiorców urzędnicy będą 

analizować, które firmy są zagrożone nieświadomym udziałem w procederze wyłudzenia 

podatku VAT. Ministerstwo zamierza również proponować firmom mechanizmy minimalizujące 

ryzyko uczestnictwa w karuzeli, takie jak skorzystanie z systemu podzielonej płatności. 

Stworzenie Programu Ostrzegania Przedsiębiorców ma być możliwe dzięki bazom danych, 

którymi dysponuje resort po wdrożeniu JPK_VAT oraz systemu STIR. Zgodnie z wypowiedzią 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305099978-Spolka-odliczy-wydatki-na-wspieranie-nauki-stypendia-i-ekologie---interpretacja-podatkowa.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305099979-Fiskus-nie-odpowie-jak-dokumentowac-wydatki---wyrok-NSA.html
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przedstawiciela Ministerstwa Finansów, skutkiem ubocznym wdrożenia programu ma być  

zmniejszenie liczby przeprowadzanych kontroli.  

Pokaż artykuł 

Spór przedsiębiorców z fiskusem o stawkę VAT od dań na wynos  
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 07-05-2019 

Najgłośniejszym tematem podatkowym ubiegłego tygodnia jest praktyka urzędników 

skarbowych, którzy domagają się 8% VAT od dań typu fast food sprzedanych kilka lat temu. 

Jak przypomina autor, w 2016 roku ustawodawca podwyższył stawkę VAT dla dań na wynos 

do 8% i od tamtego czasu pojawiają się sprawy, w których organy domagają się zapłaty 8% 

VAT od posiłków sprzedanych przed 2016 r. i opodatkowanych niższą, 5% stawką VAT. W 

ubiegłym tygodniu Polskę obiegła informacja, że organy każą zapłacić z tego tytułu 

franczyzobiorcom sieci MacDonald’s łącznie 130 mln złotych. Do postępowań przeciwko 

franczyzobiorcom dołączył Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a przedstawiciele 

Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oświadczyli, że praktyka organów podatkowych jest 

sprzeczna z tzw. Konstytucją dla Biznesu. Jak informuje autorka, w przyszłym tygodniu NSA 

wyda jeden z pierwszych wyroków w tej sprawie.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Twój e-PIT: automatyczna akceptacja zakończona 
Źródło: Rzeczpospolita, Dorota Gajos 10-05-2019 

Dorota Gajos informuje, że podatnicy, którzy do końca kwietnia nie zaakceptowali ani nie 

odrzucili w usłudze Twój e-PIT swoich PIT-37 lub PT-38 ani nie złożyli ich w żaden inny 

sposób, nie muszą już podejmować żadnych działań w tym zakresie. Z początkiem maja ich 

zeznanie, przygotowane wcześniej przez urzędników fiskusa zostało automatycznie 

zaakceptowane. Automatyczna akceptacja PIT-37 i PIT-38 na portalu Twój e-PIT jest 

rozwiązaniem, które funkcjonuje dopiero od 2019 roku. Osoby, które chcą sprawdzić treść 

zaakceptowanej deklaracji, mogą to zrobić na portalu podatki.gov.pl. Autorka informuje 

także, że jeśli z zaakceptowanego zeznania wynika niedopłata podatku, podatnik dostanie do 

końca maja wezwanie do jej uiszczenia i będzie miał na to tydzień od momentu jego 

doręczenia. Nadpłata wynikająca z zeznania będzie natomiast zwrócona przez właściwy urząd 

skarbowy do połowy czerwca.   

Pokaż artykuł 

Zapłata za ograniczenie praw to przychód z innego źródła – wyrok NSA 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 08-05-2019 

Autorka omawia wyrok NSA dotyczący opodatkowania PIT dochodu z ustanowienia 

służebności gruntowej (sygn. akt II FSK 655/17). Sprawa dotyczyła interpretacji 

indywidualnej, w której organ stwierdził, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności 

gruntowej nie może zostać opodatkowane zryczałtowaną stawką 8,5% ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych jako dochód z tytułu najmu, dzierżawy czy umów o 

podobnym charakterze. Zamiast tego, dochód powinien zostać opodatkowany na zasadach 

ogólnych przewidzianych dla przychodów z innych źródeł. Podatniczka wygrała przed WSA. 

Organ wniósł jednak skargę kasacyjną od wyroku i NSA rozstrzygnął ostatecznie sprawę na 

korzyść skarbówki. W wydanym wyroku sąd stwierdził, że służebność gruntowa nie może 

zostać uznana za umowę o podobnym charakterze do umowy dzierżawy czy najmu. 

Służebność jest bowiem ograniczonym prawem rzeczowym (a nie zobowiązaniem), a 

https://inforfk.pl/aktualnosci/5095890,MF-bedzie-ostrzegalo-firmy-zagrozone-nieswiadomym-udzialem-w-karuzeli-VAT.html
https://www.rp.pl/VAT/305079916-Spor-przedsiebiorcow-z-fiskusem-o-stawke-VAT-od-dan-na-wynos.html
https://www.rp.pl/Podatki/305109930-Twoj-e-PIT-automatyczna-akceptacja-zakonczona.html
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odpłatność nie jest jej elementem konstytutywnym. Służebność może też powstać na skutek 

zdarzeń innych niż umowa, takich jak wyrok sądu. W związku z tym, ustanowienie 

służebności gruntowej nie może zostać uznane za umowę o podobnym charakterze, a 

wynagrodzenie otrzymane w związku z jej ustanowieniem powinno zostać zakwalifikowane do 

przychodów z innych źródeł.  

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 
 

Nowa Ordynacja Podatkowa wejdzie w życie w 2021 roku 
Źródło: INFOR.PL, Marcin Musiał 10-05-2019 

Marcin Musiał informuje, że termin wejścia w życie nowej Ordynacji Podatkowej zostanie 

przedłużony o rok, do 1 stycznia 2021 roku. Taka decyzja została podjęta przez resort 

finansów który tłumaczy, że dłuższe vacatio legis ma służyć podatnikom i organom do 

lepszego przygotowania się na nadchodzące zmiany. Zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli 

ministerstwa uchwalenie nowej Ordynacji – zamiast nowelizacji obecnej – ma na celu lepszą 

ochronę praw podatników i zwiększenie skuteczności poboru podatków. Podmioty 

konsultujące projekt takie jak Związek Pracodawców RP wskazują jednak, że nie jest jeszcze 

do końca jasne za pomocą jakich mechanizmów ustawa ma realizować postulat lepszej 

ochrony praw podatnika. Jak informuje autor, ustawa o Rzeczniku Praw Podatnika 

wprowadzająca nową instytucję Rzecznika Praw Podatnika ma natomiast wejść w życie już z 

początkiem 2020 roku.   

Pokaż artykuł 
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https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305109975-Leasing-auta-szczegoly-uzytkowania-pojazdu-konieczne-do-rozliczenia-w-kosztach.html
https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/2976590,2,Nowa-Ordynacja-podatkowa-wejdzie-w-zycie-w-2021-roku.html

