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CIT  
 

Leasingowa ciuciubabka 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 06-06-2019 

Przemysław Wojtasik informuje, że organy wydają niekorzystne interpretacje w zakresie 

stosowania nowych przepisów dotyczących rozliczeń opłat leasingowych. Autor przypomina, 

że z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych 

pozwalająca na odliczenie tylko takiej części wydatków na ratę leasingową, która pozostaje w 

proporcji do wartości samochodu wynoszącej 150 tys. złotych. Oznacza to, że jeśli wartość 

leasingowanego samochodu wynosi 200 tys. złotych to do kosztów można zaliczyć tylko 75% 

raty. Co istotne, przed nowelizacją resort finansów zapowiadał, że w razie zawarcia umowy 

leasingu przed 1 stycznia opłaty leasingowe będą rozliczane na starych zasadach. W nowych 

interpretacjach organy nakazują jednak firmom stosowanie bieżących zasad także w razie 

aneksowania umowy leasingu zawartej przed 1 stycznia. Przykładem jest interpretacja, w 

której organ nakazał stosowanie nowych zasad rozliczeń leasingu podatnikowi, który 

aneksując umowę zmienił jedynie harmonogram spłat. W innej interpretacji fiskus wskazał, 

że cesja umowy leasingu spowoduje utratę prawa do rozliczeń opłat leasingowych na starych 

zasadach.  

Pokaż artykuł 

Jak rozliczać koszty bezpośrednie z kontraktów długoterminowych – 

interpretacja podatkowa 

Źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Ulatowski 05-06-2019 

Tomasz Ulatowski zwraca uwagę na interpretację dotyczącą rozliczenia wydatków 

poniesionych w związku ze świadczeniem usług rozliczanych etapami (nr interpretacji: 0111-

KDIB1-2.4010.101.2019. 1.PH). Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka, która 

chciała się upewnić czy właściwie rozlicza wydatki poniesione na wykonanie kontraktu, w 

ramach którego świadczy usługę przygotowania odwiertów podzieloną na kilka etapów i 

rozliczaną po zakończeniu każdego z nich – jeśli odnosi te wydatki do kosztów bezpośrednio 

związanych z przychodami. Spółka zaznaczyła, że nie jest w stanie dokładnie 

przyporządkować wydatków do każdego z etapów wykonywania usługi. W wydanej 

interpretacji organ wskazał, że spółka rozlicza się prawidłowo, ujmując koszty związane z 

kontraktem zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonania usługi. Spółka odnosi bowiem 

poniesione wydatki do rozpoznanych przychodów należnych z tytułu zakończenia każdego 

etapu prac, mnoży wynik przez 100% a potem mnoży wynik przez wartość zabudżetowanych 

kosztów. Wynik, oddający wysokość poniesionych kosztów zostaje następnie pomniejszony o 

wydatki odliczone w poprzednich okresach rozliczeniowych. Tak uzyskany wynik stanowi 

koszt uzyskania przychodu w momencie rozpoznania przychodu należnego z tytułu 

zakończenia określonego etapu prac.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

VAT: opodatkowanie posiłków na wynos trafi do TSUE 

Źródło: Rzeczpospolita,  Paweł Rochowicz 06-06-2019 

Jak informuje Paweł Rochowicz, NSA wystąpił ostatnio do TSUE z pytaniem prejudycjalnym w 

zakresie zgodności z Dyrektywą VAT polskich przepisów ustawy o VAT dotyczących 

opodatkowania posiłków na wynos. W poprzednich numerach DMS TAX Press informowaliśmy 

o praktyce organów podatkowych – opartej o interpretację ogólną Ministra Finansów 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306069974-Leasingowa-ciuciubabka.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306059994-Jak-rozliczac-koszty-bezposrednie-z-kontraktow-dlugoterminowych---interpretacja-podatkowa.html
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dotyczącą opodatkowania VAT posiłków na wynos - które zaczęły żądąć 8% VAT od posiłków 

typu fastfood sprzedawanych w znanych restauracjach szybkiej obsługi. Sprawa stała się 

głośna, ponieważ podczas wielu kontroli przeprowadzanych wcześniej w tych samych 

restauracjach organy potwierdzały prawidłowość stosowania 5% stawki VAT. Zadane przez 

NSA pytanie prejudycjalne dotyczy wykładni przepisów Dyrektywy VAT w zakresie usług 

restauracyjnych objętych 8% stawką VAT. Jak wyjaśnił sędzia sprawozdawca, odpowiedź 

Trybunału pozwoli sądowi rozstrzygnąć, czy do sprzedaży tego typu posiłków powinna mieć 

zastosowanie 5% czy 8% stawka VAT.  

Pokaż artykuł  

Prace nad nową matrycą VAT nie są kontynuowane 
Źródło: INFOR FK, Redakcja INFOR FK 05-06-2019 
W poprzednich numerach DMS TAX Press informowaliśmy o planach rządu dotyczących 

wprowadzenia tzw. nowej matrycy stawek VAT. Pierwotnie ministerstwo finansów zakładało, 

że nowelizację ustawy o VAT uda się wprowadzić już na początku czerwca br. Jak podaje  

Redakcja FK, z najnowszych wypowiedzi przedstawicieli resortu finansów wynika jednak, że 

prace nad nową matrycą VAT nie są kontynuowane. Bezpośredni wpływ na decyzję rządu 

mogły mieć protesty rolników i sadowników przeciwko opodatkowaniu 23% stawką VAT 

napojów owocowych o niskiej zawartości owoców. Co istotne, nowa matryca stawek VAT 

przewidywała również obniżenie do 5% stawki podatku na publikacje elektroniczne (e-booki) i 

ujednolicenie do 8% stawek VAT na prasę, dzienniki i czasopisma. Ten sam projekt ustawy 

przewidywał także przyjęcie długo oczekiwanej Wiążącej Informacji Stawkowej.  

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Sądy przyznają 50-proc. koszty informatykom zakwestionowane przez 

skarbówkę 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 03-06-2019 
Monika Pogroszewska informuje, że sądy administracyjne wydają ostatnio korzystne wyroki w 

zakresie stosowania tzw. kosztów autorskich do honorariów informatyków. Jednym z takich 

orzeczeń jest wyrok WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa2102/18). Sprawa dotyczyła 

interpretacji indywidualnej, w której organ stwierdził, że spółka zatrudniająca informatyków 

na podstawie umowy o pracę i równolegle wypłacająca im honoraria za przeniesienie praw do 

stworzonego utworu na podstawie prowadzonej ewidencji czasu pracy nie może zastosować 

do tych honorariów 50% kosztów autorskich, ponieważ kwota wypłacanego honorarium 

powinna być ustalona np. w umowie o pracę, a nie - ustalana na bieżąco na podstawie 

ewidencji. WSA w Warszawie uchylił tę interpretację, potwierdzając że ustawa o PIT 

pozostawia podatnikom swobodę co do sposobu określenia wysokości honorarium twórcy. Co 

więcej, w wyroku o sygn. III SA/Wa 667/18 WSA w Warszawie orzekł, że koszty autorskie 

mogą być zastosowane do honorarium określonego dopiero po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego na podstawie czasu pracy poświęconego na ich wytworzenie. Podobny wyrok 

wydał WSA w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 624/18).  

Pokaż artykuł  

Nie udało się obejść 70 proc. PIT od wypłaty odszkodowania dla byłego 
prezesa – wyrok NSA 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 07-06-2019 
Aleksandra Tarka omawia wyrok NSA w zakresie opodatkowania PIT odszkodowania 

wypłaconego byłemu prezesowi spółki (sygn. akt II FSK 1722/17). Sprawa dotyczyła 

https://www.rp.pl/VAT/306069894-VAT-opodatkowanie-posilkow-na-wynos-trafi-do-TSUE.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/5408174,Prace-nad-nowa-matryca-VAT-nie-sa-kontynuowane.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306039949-Sady-przyznaja-50-proc-koszty-informatykom-zakwestionowane-przez-skarbowke.html
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interpretacji indywidualnej, w której organ stwierdził, że spółka komunalna wypłacająca 

byłemu prezesowi odszkodowanie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy przewidującej 

trzyletni zakaz konkurencji musi potrącić zryczałtowany PIT według 70% stawki. Spółka 

argumentowała, że miesięczne raty odszkodowania były potrącane z przysługującym jej 

wobec podatnika roszczeniem o zwrot nienależnie uzyskanych świadczeń i w efekcie, nie 

dochodziło do wypłaty raty, a na niej jako płatniku nie ciążył obowiązek poboru zaliczki na PIT 

według 70% stawki po przekroczeniu ustawowego limitu. W wydanej interpretacji organ 

stwierdził jednak, że spółka pozostawia podatnikowi do dyspozycji środki będące przychodem 

z tytułu odszkodowania, a ich potrącenie z przysługującym spółce roszczeniem nie wpływa na 

zasady opodatkowania wypłaconych środków pieniężnych. WSA w Gliwicach potwierdził 

stanowisko organu. Podobnie orzekł NSA. W wydanym wyroku sąd wskazał, że potwierdzenie 

stanowiska spółki mogłoby prowadzić do obejścia ustawy.  

Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

Podatek u źródła: Urząd Skarbowy bierze pod lupę zagraniczne rozliczenia 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 05-06-2019 
Jak informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX Press, w 2019 r. wchodzą w życie 

nowe zasady pobierania podatku u źródła. Autorka przypomina, że od tego roku podmioty 

dokonujące wypłat określonych kategorii wynagrodzeń na rzecz jednego kontrahenta, 

przekraczających kwotę 2 mln złotych w ciągu roku podatkowego muszą pobrać podstawową 

stawkę podatku u źródła. Dopiero później można wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty 

podatku. Co więcej, przy stosowaniu ulg wynikających z umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania wprowadzono kryterium należytej staranności, której musi dochować płatnik 

podatku u źródła podczas weryfikacji kontrahenta. Pojęcie dochowania należytej staranności 

nie zostało jednak precyzyjnie zdefiniowane. Ponieważ uszczelnianie systemu, zwłaszcza w 

obszarze transakcji transgranicznych stało się priorytetem administracji skarbowej, eksperci 

spodziewają się licznych kontroli i sporów z organami na tle zastosowania nowych zasad 

dotyczących poboru podatku u źródła. Skomplikowane będzie także występowanie o zwrot 

nadpłaconego podatku, ponieważ płatnicy będą musieli przedstawić organom wyczerpującą 

dokumentację zawierającą m. in. oświadczenie podatnika dotyczące statusu rzeczywistego 

beneficjenta wypłacanej należności.  

Pokaż artykuł  
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https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306079986-Nie-udalo-sie-obejsc-70-proc-PIT-od-wyplaty-odszkodowania-dla-bylego-prezesa---wyrok-NSA.html
https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/306059929-Podatek-u-zrodla-Urzad-Skarbowy-bierze-pod-lupe-zagraniczne-rozliczenia.html

