
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Nr 22/2019 

W numerze: 

 
CIT  

 Podział przez wydzielenie a dochód z udziału w zyskach 

 Ceny transferowe: strata z lat poprzednich nie wpływa na obowiązek  
dokumentacyjny – interpretacja podatkowa 

 
VAT 

 Centralny Rejestr Faktur, czyli nowe narzędzie do walki z nadużyciami w 

VAT 
 Przedłużenie terminu zwrotu VAT: gdy fiskus chodzi na skróty, musi się 

liczyć z porażką 
 

PIT  

 Jakie wydatki na dom może odliczyć przedsiębiorca prowadzący 
działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania 

 Czy w kosztach można rozliczyć stratę powstałą w wyniku kradzieży 
pieniędzy z konta przez hakerów 
 

Podatek cyfrowy 

 Podatek cyfrowy: polski fiskus rozliczy Google, Amazon, Facebook i Apple 

Tygodniowy przegląd prasy podatkowej 
20.05.2019 – 26.05.2019 



 

Nr 22 / 2019 2 

CIT  
 

Podział przez wydzielenie a dochód z udziału w zyskach 

Źródło: Rzeczpospolita, Rafał Mierkiewicz 24-05-2019 

Rafał Mierkiewicz informuje, że NSA wydał niedawno wyrok dotyczący powstania przychodu w 

CIT z tytułu objęcia składników majątku spółki na skutek podziału przez wydzielenie (sygn. 

akt II FSK 2638/16). Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej, w której organ stwierdził, 

że po stronie spółki nabywającej część majątku innej spółki, w której posiada już ona 

większość udziałów powstanie przychód z innych źródeł – a nie jak chciała wnioskodawczyni, 

przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, co umożliwiłoby jej zastosowanie 

zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Spółka zaskarżyła interpretację i WSA przyznał jej 

rację. Sprawa trafiła następnie przed NSA, który rozstrzygnął spór na korzyść organu. Sąd 

orzekł, że ponieważ na skutek wydzielenia spółka przejmująca obejmie jedynie część majątku 

spółki dzielonej a nie jej udziały, to osiągnięty przez nią przychód powinien zostać 

zakwalifikowany jako osiągnięty na zasadach ogólnych.  

Pokaż artykuł 

Ceny transferowe: strata z lat poprzednich nie wpływa na obowiązek 
dokumentacyjny – interpretacja podatkowa 

Źródło: Rzeczpospolita, Mariusz Kozłowski 20-05-2019 

W wydanej w kwietniu interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS potwierdził, że powiązane 

spółki krajowe dokonujące transakcji kontrolowanych nie muszą sporządzać dokumentacji 

cen transferowych, jeśli żadna z nich nie poniosła straty w danym roku podatkowym (nr 

interpretacji: 0114-KDIP2-2.4010.73.2019.2.SJ). Jak przypomina autor, z początkiem 2019 

roku weszła w życie nowelizacja ustawy o CIT, zgodnie z którą na krajowych podmiotach 

powiązanych nie ciąży obowiązek dokumentacyjny, jeśli w danym roku podatkowym strony 

transakcji nie poniosły straty podatkowej i nie korzystają z określonych zwolnień. Spółka 

wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji, pytając organ czy powinna sporządzić  

dokumentację jeżeli spełnia ww. warunki, ale równocześnie rozlicza stratę poniesioną w 

latach poprzednich. W wydanej interpretacji Dyrektor KIS potwierdził, że warunek 

nieponiesienia straty dotyczy jedynie danego roku podatkowego. Spółka nie musi więc 

sporządzać dokumentacji za rok podatkowy, którego dotyczył wniosek.  

Pokaż artykuł 

 

VAT 
 

Centralny Rejestr Faktur, czyli nowe narzędzie do walki z nadużyciami w 
VAT 

Źródło: INFOR.PL, Piotr Ciszewski 22-05-2019 

Jak podaje Piotr Ciszewski, już na początku lipca zostanie utworzony tzw. Centralny Rejestr 

Faktur mający na celu kontrolę wystawianych przez przedsiębiorców faktur i porównywnanie 

zawartych w nich danych z danymi wynikającymi z plików JPK_VAT. Zalecenie utworzenia 

takiego systemu zostało zawarte przez Komisję Europejską w tzw. “Zielonej Księdze”. Rejestr 

ma na celu ograniczenie skali nadużyć w podatku VAT. Ministerstwo obiecuje, że nowe 

narzędzie usprawni kontrole i ograniczy ich liczbę. W związku z utworzeniem rejestru nie 

zostaną nałożone na podatników żadne nowe obowiązki.  

Pokaż artykuł 

https://www.rp.pl/Firma/305249988-Podzial-przez-wydzielenie-a-dochod-z-udzialu-w-zyskach.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305209989-Ceny-transferowe-strata-z-lat-poprzednich-nie-wplywa-na-obowiazek-dokumentacyjny---interpretacja-podatkowa.html
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/faktura/2979623,Centralny-Rejestr-Faktur-czyli-nowe-narzedzie-do-walki-z-naduzyciami-w-VAT.html
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Przedłużenie terminu zwrotu VAT: gdy fiskus chodzi na skróty, musi się 
liczyć z porażką 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 24-05-2019 
Aleksandra Tarka informuje, że WSA w Białymstoku wydał niedawno wyrok dotyczący 

prawidłowości działań organu podatkowego dotyczących przedłużenia terminu zwrotu VAT 

(sygn. akt I SA/Bk 100/19). Sprawa dotyczyła spółki, która wystąpiła o zwrot pół miliona 

złotych nadwyżki VAT. Organ wszczął kontrolę dotyczącą zasadności zwrotu podatku i 

przedłużył termin zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia spółki. I chociaż 

postanowienie o przedłużeniu terminu doręczono spółce przed upływem 60-dniowego terminu 

zwrotu, to sam protokół kontroli dotarł do niej znacznie później. Co więcej, po zakończeniu 

kontroli organ ponownie przedłużył termin zwrotu podatku. Sprawa trafiła do WSA, który 

rozstrzygnął spór na korzyść spółki. Sąd orzekł, że organ nie miał prawa wydać 

postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku po uprzednim zakończeniu kontroli i 

upływie terminu prawa materialnego na zwrot VAT. Sąd wskazał także, że przedłużając 

termin fiskus powinien był wskazać dokładny termin zakończenia weryfikacji zasadności 

zwrotu.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Jakie wydatki na dom może odliczyć przedsiębiorca prowadzący działalność 
gospodarczą w miejscu zamieszkania 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 23-05-2019 
Autorka zwraca uwagę na interpretację dotyczącą sposobu rozliczenia w kosztach wydatków 

na budynek mieszkalny, w którym równolegle prowadzona jest także działalność gospodarcza 

(nr interpretacji: 0112- KDIL3-3.4011.108.2019.1.DS). Wniosek o wydanie interpretacji 

dotyczył radcy prawnego, który poświęca część pomieszczeń swojego domu na prowadzenie  

działalności. Nie są to jednak wyodrębnione pokoje, a części różnych pomieszczeń zajmujące 

ok. 20% całej powierzchni budynku, nieuwzględnione w ewidencji środków trwałych. Podatnik 

zapytał we wniosku, czy może rzaliczyć do kosztów wydatki na opłaty, podatek od 

nieruchomości, odsetki od kredytu a także niektóre meble w proporcji w jakiej część budynku 

poświęcona na działalność pozostaje do części mieszkalnej. Organ zgodził się na takie 

rozliczenie. Jak podaje autorka, podobne stanowisko zostało także zawarte w interpretacji nr 

DPP7.8220. 20.2018.CRS.  

Pokaż artykuł 

Czy w kosztach można rozliczyć stratę powstałą w wyniku kradzieży 
pieniędzy z konta przez hakerów 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 23-05-2019 
Przemysław Wojtasik omawia nową interpretację indywidualną dotyczącą możliwości 

rozliczenia w kosztach działalności gospodarczej straty powstałej w wyniku kradzieży 

dokonanej w internecie (nr interpretacji: 112-KDIL3-1.4011.101.2019.1.AG). Z wnioskiem o 

wydanie interpretacji wystąpił lekarz, który w wyniku oszustwa dokonanego przez hakerów 

stracił ok. 50 tys. złotych ulokowanych na koncie firmowym. Ponieważ prokurator umorzył 

postępowanie w tej sprawie, a bank odmówił zwrotu utraconych środków, podatnik zapytał 

organ czy może rozliczyć w kosztach wartość skradzionych środków. Organ odmówił, 

wskazując że podatnik nie dochował należytej staranności przy korzystaniu z rachunku 

bankowego, a skutki jego działań nie powinny stanowić obciążenia dla Skarbu Państwa. Autor 

przypomina, że to nie pierwsza interpretacja organów podatkowych, która odmawia 

rozliczenia w kosztach prowadzonej działalności strat wynikających z kradzieży. Co więcej,  

https://www.rp.pl/VAT/305249989-Przedluzenie-terminu-zwrotu-VAT-gdy-fiskus-chodzi-na-skroty-musi-sie-liczyc-z-porazka.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305239891-Jakie-wydatki-na-dom-moze-odliczyc-przedsiebiorca-prowadzacy-dzialalnosc-gospodarcza-w-miejscu-zamieszkania.html
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WSA orzekł niedawno o utrzymaniu w mocy interpretacji indywidualnej wydanej w podobnym 

stanie faktycznym. 

Pokaż artykuł  

 
Podatek cyfrowy 
 

Podatek cyfrowy: polski fiskus rozliczy Google, Amazon, Facebook i Apple 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 23-05-2019 
Monika Pogroszewska informuje o decyzji ministerstwa finansów dotyczącej wprowadzenia w 

Polsce tzw. podatku cyfrowego. W ubiegłym tygodniu przedstawiciel resortu Filip Świtała 

zapowiedział, że Polska nie zamierza czekać na decyzję Komisji Europejskiej w zakresie 

wprowadzenia jednolitego podatku cyfrowego w całej Unii i ministerstwo rozpoczęło już prace 

nad projektem odpowiedniej ustawy. Jak wskazał w swojej wypowiedzi Świtała, Polska 

zamierza aktywnie angażować się w prace na szczeblu międzynarodowym, których celem jest 

stworzenie jednolitego systemu opodatkowania gospodarki cyfrowej. Zdaniem resortu, prace 

na szczeblu unijnym będą jednak trwać długo, a problem wymaga pilnego rozwiązania w 

postaci wprowadzenia tzw. rozwiązania tymczasowego, czyli przepisów w prawie krajowym 

nakładających nowy podatek i obowiązujących do czasu wprowadzenia zharmonizowanego 

rozwiązania w tym zakresie. Szczegóły projektowanej ustawy nie są jeszcze znane.  

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/Podatek-dochodowy/305239903-Czy-w-kosztach-mozna-rozliczyc-strate-powstala-w-wyniku-kradziezy-pieniedzy-z-konta-przez-hakerow.html
https://www.rp.pl/Prawo-w-firmie/305239993-Podatek-cyfrowy-polski-fiskus-rozliczy-Google-Amazon-Facebook-i-Apple.html

