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CIT  
 

CIT: firma rozliczy wydatki na dobroczynną akcję – interpretacja podatkowa 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 11-07-2019 

Przemysław Wojtasik omawia nową interpretację Dyrektora KIS dotyczącą możliwości 

rozliczenia w kosztach w CIT wydatków na przystąpienie przez spółkę do akcji charytatywnej 

(nr interpretacji: 0111-KDIB1-2.4010.258.2019.2.AWt). Z wnioskiem o wydanie interpretacji 

wystąpiła spółka, która chciała się upewnić, że wydatki poniesione przez nią na udział w akcji 

charytatywnej polegającej na przeprowadzeniu w jej sklepach zbiórki środków pieniężnych na 

cele charytatywne (takie jak wydatki na przeszkolenie pracowników czy prowizja za zapłatę 

kartą na rzecz agenta rozliczeniowego) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. 

Podatniczka argumentowała, że organizacja akcji przyczyni się do osiągnięcia przez nią 

przychodów, ponieważ klienci będą mieć możliwość wsparcia potrzebujących przy okazji 

zakupów. Uczestnictwo w akcji charytatywnej ma być także korzystne dla wizerunku spółki. 

W wydanej interpretacji organ potwierdził, że podatniczka ma prawo do rozliczenia ww. 

wydatków w kosztach. 

Pokaż artykuł 

Jak nie płacić wysokiego podatku u źródła 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 10-07-2019 

Paweł Rochowicz tłumaczy nowe zasady dotyczące poboru podatku u źródła (tzw. WHT). 

Autor przypomina, jest to podatek dochodowy pobierany przez polskie podmioty od 

należności wypłacanych na rzecz zagranicznych kontrahentów. WHT pobiera się albo w 

stawce wynikającej z ustawy o CIT lub PIT albo, jeśli płatnik dysponuje certyfikatem 

rezydencji swojego kontrahenta, według stawki przewidzianej przez właściwą umowę o 

unikaniu podwójnego opodatkowania. Jak informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX 

Press, z początkiem br. weszły w życie przepisy modyfikujące zasady poboru podatku u 

źródła, których stosowanie czasowo zawieszono. Po okresie zawieszenia stosowania 

przepisów, podmioty wypłacające na rzecz jednego kontrahenta należności przekraczające 2 

mln złotych będą mogły zastosować obniżoną stawkę podatku lub zwolnienie wynikające z 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jedynie w stosunku do niektórych należności i 

tylko po spełnieniu wskazanych w ustawie warunków. Płatnicy będą zatem musieli złożyć 

organowi oświadczenie zarządu o spełnieniu wszystkich warunków pozwalających na 

zastosowanie obniżonej stawki WHT albo uzyskać tzw. opinię o stosowaniu zwolnienia. 

Oświadczenie zarządu będzie jednak ważne tylko dwa miesiące, a za niedopełnienie 

warunków wymaganych dla złożenia oświadczenia członkom zarządu spółki będą grozić 

surowe sankcje. Płatnik będzie także musiał dochować należytej staranności w zakresie 

ustalenia rzeczywistego odbiorcy należności. Opinia o stosowaniu zwolnienia będzie natomiast 

nowym rodzajem interpretacji indywidualnej, o którą wystąpić będzie musiał zagraniczny 

kontrahent i która będzie podlegać opłacie w wysokości 2 tys. złotych. Termin ważności opinii 

będzie wynosił trzy lata.  

Pokaż artykuł 

 

 

 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307119984-CIT-firma-rozliczy-wydatki-na-dobroczynna-akcje---interpretacja-podatkowa.html
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VAT 
 

VAT: faktury będą musiały być płacone tylko na zarejestrowane rachunki 
bankowe 

Źródło: Rzeczpospolita, Michał Szczech 09-07-2019 

Michał Szczech przypomina, że już z początkiem września br. wchodzi w życie nowelizacja 

ustawy o VAT wprowadzająca rozszerzony rejestr podatników VAT. W nowym rejestrze będzie 

można sprawdzić takie dane jak status VAT kontrahenta w ciągu ostatnich pięciu lat czy 

numer jego rachunku bankowego. Co istotne, z początkiem 2020 roku zaczną obowiązywać 

przepisy przewidujące, że w razie dokonania płatności przekraczającej kwotę 15 tysięcy 

złotych pomiędzy podatnikami VAT na rachunek inny niż ujawniony w rejestrze, dokonujący  

płatności nie będzie mógł jej rozliczyć w podatkowych kosztach. Nabywca będzie też mógł 

odpowiadać solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązanie podatkowe w VAT. Podatnicy, którzy 

zorientują się, że dokonali płatności na niewłaściwy rachunek bankowy będą jednak mogli – w 

trakcie trzech dni od dokonania przelewu – zgłosić dokonanie przelewu na rachunek bankowy 

nieujawniony w rejestrze właściwemu urzędowi skarbowemu, co zapobiegnie powstaniu 

negatywnych konsekwencji podatkowych. Odpowiedzialności unikną także podatnicy 

dokonujący płatności za pomocą mechanizmu split payment.  

Pokaż artykuł 

Pakiet Przyjazne Prawo od 2020 r. - wydłużenie terminu rozliczania VAT w 

imporcie 
Źródło: INFOR.PL, Redakcja INFOR.PL 11-07-2019 
Jak informuje Redakcja INFOR.PL, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

zaproponowało niedawno wprowadzenie w 2020 roku tzw. Pakietu Przyjazne Prawo (PPP), w 

którym znalazły się m. in. przepisy wydłużające termin na rozliczenie podatku VAT w 

imporcie. Obecnie, VAT od importu należy rozliczyć do 10 dnia następującego po dniu 

odprawy celnej lub wydania decyzji celnej. Po nowelizacji termin ten ma zostać wydłużony do 

25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano importu. Według 

uzasadnienia do ustawy, wprowadzenie takich przepisów pozwoliłoby na wzmocnienie 

konkurencyjności polskich portów z portami z Niemiec, Holandii czy Litwy. Jak informuje 

Redakcja, Pakiet Przyjazne Prawo nie dotyczy jedynie przepisów prawa podatkowego i 

obejmuje nowelizację ponad 60 ustaw. PPP przewiduje także tzw. prawo do popełnienia 

błędu, zgodnie z którym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w pierwszym 

roku prowadzenia działalności za popełnienie błędu grożącego sankcją finansową nie otrzyma 

mandatu karnego lub kary pieniężnej, a jedynie pouczenie. Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG 

mają również w określonym zakresie zostać objęci ochroną konsumencką. Ustawa zakłada 

także wprowadzenie większej liczby ułatwień w sukcesji przedsiębiorstw i ograniczenie 

niektórych obowiązków administracyjnych.   

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Jaki podatek za wynajem mieszkania w wakacje przez strony internetowe 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 10-07-2019 
Monika Pogroszewska zwraca uwagę na stanowisko organów podatkowych w zakresie 

opodatkowania najmu krótkoterminowego. Jak podaje autorka, według najnowszych 

interpretacji wynajem lokalu przez portale takie jak airbnb spełnia przesłanki działalności 

gospodarczej i nie może być opodatkowany 8,5% lub 12,5% ryczałtem przewidzianym dla 

https://www.rp.pl/Finanse/307099985-VAT-faktury-beda-musialy-byc-placone-tylko-na-zarejestrowane-rachunki-bankowe.html?cid
https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/3006794,Pakiet-Przyjazne-Prawo-od-2020-r-wydluzenie-terminu-rozliczenia-VAT-w-imporcie.html
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najmu prywatnego. Przykładem jest interpretacja wydana na wniosek podatnika, który chciał 

się upewnić czy może stosować 8,5% ryczałt od najmu lokalu dokonywanego za 

pośrednictwem portalu rezerwacyjnego pobierającego opłaty w jego imieniu (nr interpretacji 

0115-KDIT3.4011.215. 2019.1.AK). W wydanej interpretacji organ stwierdził, że najem 

spełnia przesłanki działalności gospodarczej – podatnik może więc jedynie wybrać ryczałt w 

stawce 17% przewidziany dla usług związanych z zakwaterowaniem. Inną interpretację 

uzyskał natomiast podatnik zamierzający wynająć swój lokal na godziny lub dobry, a 

ogłoszenie o najmie umieścić na portalu ogłoszeniowym (nr interpretacji: 0113-KDIPT2-

1.4011.215. 2019.2.AP). W wydanej interpretacji organ potwierdził, że podatnik, który nie 

zamierza zapewniać wynajmującym żadnych dodatkowych usług ani korzystać z obsługi 

zarządczej, może rozliczyć uzyskane dochody na zasadach właściwych dla najmu prywatnego.  

Pokaż artykuł 

Zwolnienie z PIT dla młodych – oświadczenie pracownika 
Źródło: INFOR.PL, Adam Kuchta 08-07-2019 
Adam Kuchta przedstawia szczegóły stosowania nowego zwolnienia w ustawie o PIT. Jak 

informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX Press, z początkiem sierpnia wejdzie w 

życie zwolnienie z PIT dla dochodów m. in. ze stosunku pracy i umowy zlecenia uzyskiwanych 

przez osoby fizyczne, które nie ukończyły 26 roku życia. Stosowanie zwolnienia będzie 

ograniczone do wysokości pierwszego progu podatkowego. W 2019 roku, ze względu na 

wejście w życie przepisów w ciągu roku, limit dla dochodów uzyskanych przez najmłodszych 

pracowników i zleceniobiorców wynosić będzie 35,636.67 złotych. Nadwyżka dochodów ponad 

tę kwotę będzie opodatkowana według skali podatkowej, tzn. w stawce 32%. Autor 

przypomina, że podatnicy, którzy chcą aby płatnik uwzględnił nowe zwolnienie przy obliczaniu 

ich zaliczek na PIT, będą musieli przedstawić swojemu pracodawcy lub zleceniodawcy 

odpowiednie oświadczenie. W przeciwnym razie płatnik pobierze zaliczkę w dotychczasowej 

wysokości a podatnik będzie mógł się ubiegać o zwrot nadpłaty podatku przy złożeniu 

zeznania rocznego. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza dla tych podatników, którzy osiągają 

dochody z więcej niż jednego stosunku służbowego. Na początku nowego roku podatkowego 

złożenie podobnego oświadczenia nie będzie już jednak wymagane, ponieważ od 2020 roku 

płatnicy przy obliczaniu zaliczek na PIT będą automatycznie uwzględniać nowe zwolnienie. 

Podatnik, który wie, że jego dochody w 2020 roku przekroczą pierwszy próg podatkowy, 

będzie mógł złożyć wniosek o niestosowanie zwolnienia.  

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 
 

Interpretacja nie ochroni przed dopłatą podatku 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 08-07-2019 
Monika Pogroszewska informuje o odpowiedzi na interpelację poselską nr 31550, udzieloną 

przez przedstawiciela Ministerstwa Finansów i dotyczącą ochrony, jaką gwarantuje 

podatnikowi udzielona w jego sprawie interpretacja indywidualna. Z interpelacją wystąpili 

posłowie pragnący uzyskać od resortu finansów stanowisko w głośnej sprawie 

przedsiębiorców prowadzących restauracje szybkiej obsługi. Wielu z nich uzyskało kilka lat 

temu interpretacje indywidualne, w których organy zgadzały się na stosowanie 5% stawki 

VAT do sprzedawanych przez nich dań typu fast food. Ostatnio jednak skarbówka uznała, że 

prawidłową stawką VAT w tym przypadku było 8% i nakazała przedsiębiorcom dopłatę 

podatku. W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister Paweł Cybulski przyznał, że 

organy oceniają zakres ochrony przysługujący podatnikom z tytułu wydanej interpretacji 

dopiero w trakcie kontroli. Może się zatem okazać, że w trakcie kontroli organy uznają, że 

https://www.rp.pl/Podatki/307109920-Jaki-podatek-za-wynajem-mieszkania-w-wakacje-przez-strony-internetowe.html
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/zwolnienia/3005937,Zwolnienie-z-PIT-dla-mlodych-oswiadczenie-pracownika.html
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podatnikom, którzy uzyskali pozytywną interpretację indywidualną nie przysługuje 

wynikająca  z niej ochrona, bo opis stanu faktycznego przedstawiony we wniosku o wydanie 

interpretacji nie odpowiadał rzeczywistości.  

Pokaż artykuł  
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