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Pensja prezesa w kosztach spółki – interpretacja podatkowa 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 21-06-2019 

Przemysław Wojtasik omawia interpretację indywidualną dotyczącą możliwości rozliczenia w 

kosztach spółki wynagrodzenia wypłaconemu udziałowcowi, który równocześnie jest 

członkiem jej zarządu (nr interpretacji: 0114-KDIP2-2.4010.175.2019.1.AS). Z wnioskiem o 

wydanie interpretacji wystąpiła spółka z o. o., która chciała się upewnić czy może rozliczyć w 

kosztach wynagrodzenie wspólników za pełnienie funkcji członków zarządu. W wydanej 

interpretacji organ potwierdził, że spółka może rozliczyć takie wynagrodzenie w kosztach jako 

wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodu. Według organu, takie wydatki nie są objęte 

wyłączeniem przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o CIT dotyczącym świadczeń 

jednostronnych spółki na rzecz jej wspólników niebędących pracownikami. 

Pokaż artykuł 

Już tylko 11 terytoriów na liście rajów podatkowych 

Źródło: Rzeczpospolita, Krzysztof Strzępka 17-06-2019 

W ubiegłym tygodniu instytucje Unii Europejskiej wykreśliły Dominikę z wykazu terytoriów 

niechętnych współpracy administracyjnej (ang. list of non-cooperative jurisdictions). Jak 

podaje Krzysztof Strzępka, kraj został usunięty z listy, ponieważ jego władze dopełniły 

czynności koniecznych do ratyfikacji Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w 

sprawach podatkowych. Dzięki temu na liście terytoriów uznawanych za raje podatkowe 

pozostało już tylko jedenaście państw i terytoriów zależnych. Są wśród nich Zjednoczone 

Emiraty Arabskie, Belize czy Fidżi. Praktycznym skutkiem obecności danego terytorium w 

wykazie mogą być bardziej rygorystyczne kontrole podatkowe transakcji przeprowadzanych z 

podmiotami z tych krajów.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Zwrot VAT dla podróżnych: mniej limitów w handlu przez granicę 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 21-06-2019 

Jak informuje Paweł Rochowicz, rząd zapowiada wprowadzenie nowelizacji ustawy o VAT 

dotyczącej zwrotu podatku na rzecz podróżnych, którzy wywożą poza Unię towary zakupione 

w Polsce. Nowe przepisy będą przewidywać zniesienie obecnego limitu 400 tys. złotych 

odnoszącego się do kwoty zwrotu VAT, po przekroczeniu którego podróżni muszą dochodzić 

zwrotu za pośrednictwem sklepów lub wyspecjalizowanych podmiotów. Planowana zmiana 

wynika z wydanego niedawno wyroku TSUE o sygn. C 307/17, w którym Trybunał orzekł, że 

wprowadzenie takiego limitu przez państwo członkowskie jest niezgodne z Dyrektywą VAT. 

Nowelizacja wprowadzi także zmiany w przepisach dotyczących tzw. magazynów 

konsygnacyjnych. 

Pokaż artykuł 

 

Coraz mniej przedsiębiorców chce rozliczać VAT 
Źródło: Rzeczpospolita,  Monika Pogroszewska 17-06-2019 
Monika Pogroszewska informuje, że efektem ubocznym uszczelniania systemu podatkowego 

jest malejąca liczba przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W ciągu dwóch lat, 

liczba nowo zarejestrowanych podatników VAT spadła o jedną piątą – z prawie 250 tysięcy w 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306219980-Pensja-prezesa-w-kosztach-spolki---interpretacja-podatkowa.html
https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/2991185,Juz-tylko-11-terytoriow-na-liscie-rajow-podatkowych.html
https://www.rp.pl/Podatki/306219978-Zwrotow-VAT-dla-podroznych-mniej-limitow-w-handlu-przez-granice.html
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2015 roku do niecałych 200 tysięcy dwa lata później. Malejąca liczba podatników VAT może 

być skutkiem m. in. drobiazgowych kontroli podmiotów wnioskujących o rejestrację, coraz 

częściej wymagających profesjonalnej pomocy prawnej. Obecnie, rejestracja podatnika VAT 

trwa nawet dwa miesiące. Kolejną z przyczyn spadającej liczby rejestracji może być ogólna 

niepewność z założeniem działalności gospodarczej, związana z zapowiedziami tzw. testu 

przedsiębiorcy, a także nowe obowiązki podatników, takie jak obowiązek składania JPK_VAT.  

Pokaż artykuł  

 

 

PIT 
 

Prywatne auto w kosztach firmy bez uciążliwej ewidencji – odpowiedź MF 
na pytanie „Rzeczpospolitej” 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 18-06-2019 
W odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej” Ministerstwo Finansów potwierdziło, że podatnicy 

rozliczający wydatki eksploatacyjne na prywatny samochód osobowy w ramach działalności 

gospodarczej nie muszą prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu. Jak tłumaczy Przemysław 

Wojtasik, przed 2019 rokiem przedsiębiorcy, którzy chcieli rozliczyć w kosztach wydatki 

eksploatacyjne na samochód prywatny niewprowadzony do ewidencji środków trwałych i 

wykorzystywany w działalności musieli prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Na początku 

tego roku weszły jednak w życie w przepisy przewidujące, że w takim przypadku 

przedsiębiorcy powinni rozliczać w kosztach 20% wydatków eksploatacyjnych. Wątpliwości 

podatników co do konieczności prowadzenia ewidencji brały się stąd, że nie uchylono 

przepisów rozporządzenia nakładających obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu 

pojazdu. W odpowiedzi na pytanie Redakcji resort wskazał, że w razie sprzeczności przepisów 

rangi ustawowej z przepisami rozporządzenia należy stosować normy ustawowe. 

Przedsiębiorcy wykorzystujący auta prywatne w działalności nie muszą już zatem prowadzić  

ewidencji przebiegu pojazdu aby rozliczyć w kosztach 20% wydatków eksploatacyjnych. 

Resort wskazał także, że od początku roku każdy wydatek eksploatacyjny musi zostać 

zaksięgowany oddzielnie, na podstawie dowodu dokumentującego poniesienie wydatku.  

Pokaż artykuł 

 

Czy osoba przechodząca z etatu na działalność gospodarczą może rozliczać 
się jak przedsiębiorca 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 17-06-2019 
Jednym z najgłośniejszych tematów podatkowych ostatnich miesięcy są zapowiedzi rządu 

dotyczące wprowadzenia tzw. testu przedsiębiorcy. Jak podaje Przemysław Wojtasik, ciągle 

zdarzają się jednak interpretacje indywidualne, w których organ potwierdza, że osoba 

prowadząca działalność gospodarczą, która wystawia fakturę swojemu byłemu pracodawcy 

może rozliczyć przychód z tego tytułu podatkiem liniowym. Przykładem jest interpretacja 

wydana na wniosek informatyka, który świadczy usługi dla swojego dawnego zakładu pracy 

(nr interpretacji: 0113-KDIPT2-1.4011.155.2019.1.MD). We wniosku podatnik wskazał, że 

chociaż świadczy usługi podobne do usług świadczonych pierwotnie w ramach umowy o 

pracę, to zmieniły się warunki współpracy. Nie działa już bowiem pod nadzorem dawnego 

pracodawcy, nie musi świadczyć usług w miejscu i czasie przez niego wskazanym i sam 

ponosi ryzyko gospodarcze, a ponadto zamierza świadczyć takie usługi na rzecz innych firm. 

https://www.rp.pl/VAT/306179939-Coraz-mniej-przedsiebiorcow-chce-rozliczac-VAT.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306189906-Prywatne-auto-w-kosztach-firmy-bez-uciazliwej-ewidencji---odpowiedz-MF-na-pytanie-Rzeczpospolitej.html
https://www.rp.pl/Firma/305229974-Samozatrudniony-to-jednak-przedsiebiorca---korzystna-interpretacja-podatkowa.html
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Organ zgodził się, że podatnik może rozliczyć przychód z tytułu świadczenia takich usług na 

zasadach właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej.  

Pokaż artykuł  

 
Postępowanie 
 

Klauzula obejścia prawa: spółka powinna wystąpić o opinię zabezpieczającą, 

a nie interpretację – wyrok NSA 
Źródło: Rzeczpospolita,  Aleksandra Tarka 19-06-2019 
Aleksandra Tarka omawia wyrok NSA dotyczący przepisów klauzuli przeciwko unikania 

opodatkowania (sygn. akt II FSK 2606/17). Sprawa dotyczyła odmowy wszczęcia 

postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. Podatniczka zwróciła się  do 

organu z pytaniem dotyczącym zastosowania przepisów klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania do czynności, które mogłyby zostać nią objęte. Ponieważ klauzula 

przewidywała limit korzyści podatkowych, od którego te przepisy mają zastosowanie i weszła 

w życie w połowie roku podatkowego, spółka chciała wiedzieć, czy do opisanych korzyści w 

ogóle można zastosować te przepisy. Podatniczka zaskarżyła odmowę wszczęcia 

postępowania do WSA, gdzie w centrum sporu znalazło się pytanie o to czy klauzula mogła 

wejść w życie w trakcie roku podatkowego. Sąd rozstrzygnął skargę na korzyść organu i 

sprawa trafiła przed NSA. W wydanym wyroku sąd orzekł, że sprawa powinna była zostać 

rozstrzygnięta nie w trybie przewidzianym dla interpretacji indywidualnych, a w trybie 

wydania opinii zabezpieczającej - organ zasadnie odmówił więc wszczęcia postępowania.  

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/306179940-Czy-osoba-przechadzaca-z-etatu-na-dzialalnosc-gospodarcza-moze-rozliczac-sie-jak-przedsiebiorca.html
https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/306199989-Klauzula-obejscia-prawa-spolka-powinna-wystapic-o-opinie-zabezpieczajaca-a-nie-interpretacje---wyrok-NSA.html

