
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Nr 33/2019 

W numerze: 

 
CIT  

 Spory o limitowanie kosztów w CIT 

 Ulga na złe długi w PIT i CIT  
 

VAT 
 Nowy wykaz podatników VAT (tzw. biała lista) - jak sprawdzić kontrahenta 
 Rozliczenia VAT pomiędzy konsorcjantami 

 
 PIT  

 Zwolnienie z podatku do 26 lat a składka zdrowotna  
 Zakaz liniowego PIT dla dyrektora  

 

Postępowanie 

 Schematy podatkowe: nie można uzyskać interpretacji przepisów o MDR 

Tygodniowy przegląd prasy podatkowej 
12.08.2019 – 18.08.2019 



 

Nr 33 / 2019 2 

CIT  
 

Spory o limitowanie kosztów w CIT 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 12-08-2019 

Aleksandra Tarka informuje o sporach powstałych na tle stosowania przepisów 

ograniczających prawo do rozliczenia w kosztach wydatków na niektóre usługi niematerialne 

zakupione od podmiotów powiązanych. Zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT 

ograniczenia te nie mają jednak zastosowania do m. in. kosztów usług, opłat i należności 

związanych bezpośrednio z wytworzeniem lub nabyciem towaru czy świadczeniem usługi. 

Przepisy nie są dostatecznie jasne i podatnicy zaczęli masowo występować z wnioskami o 

wydanie interpretacji w tym zakresie. Szczególnie problematyczne okazało się to, które usługi 

mieszczą się w katalogu usług podlegającym ww. ograniczeniom (zgodnie z ustawą są to m. 

in. usługi reklamowe, doradcze, zarządzania i kontroli itd.) i kiedy można uznać, że są one 

bezpośrednio związane z wytworzeniem czy nabyciem towaru lub świadczeniem usługi. 

Dotychczasowe wyroki sądów administracyjnych dotyczące kwalifikacji poszczególnych usług 

nie są jednoznaczne. Istotne są jednak orzeczenia WSA w Poznaniu i Gliwicach, które za 

koszt bezpośrednio związany z nabyciem lub wytworzeniem towaru albo świadczeniem usługi 

uznały wydatek poniesiony na nabycie, wytworzenie lub świadczenie konkretnych i 

indywidualnie oznaczonych towarów lub usług i przekładający się wprost na ich cenę (sygn. 

akt I SA/Po 919/18, I SA/Gl 65/19).  

Pokaż artykuł 

Ulga na złe długi w PIT i CIT 
Źródło: INFOR.PL, Sławomir Biliński 14-08-2019 

Sławomir Biliński porusza temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

ograniczenia zatorów płatniczych, która w ubiegłym tygodniu została przekazana do Senatu. 

Projekt przewiduje nowelizację ustaw o CIT, PIT i ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzającą tzw. 

ulgę na złe długi, którą wierzyciele uzyskają 1 stycznia 2020 roku. W przypadku 

wierzytelności nieuregulowanych w terminie 90 dni od dnia terminu płatności oraz tych, które 

nie zostały zbyte, wierzyciel będzie miał możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o 

kwotę wierzytelności. Jednocześnie dłużnicy będą zobligowani do doliczenia kwoty 

nieuregulowanego zobowiązania do podstawy opodatkowania. Jeśli wierzyciel dokona takiego 

pomniejszenia a dłużnik ureguluje następnie wierzytelność lub wierzytelność zostanie 

sprzedana, dotychczasowy wierzyciel będzie musiał zwiększyć podstawę opodatkowania oraz 

zapłacić podatek w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. Dłużnik po 

uregulowaniu zobowiązania uzyska natomiast prawo do korekty zwrotnej w rozliczeniu za 

okres, w którym ureguluje zobowiązanie.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Nowy wykaz podatników VAT (tzw. biała lista) - jak sprawdzić kontrahenta 
Źródło: INFOR.PL, Redakcja INFOR.PL 14-08-2019 

Redakcja INFOR.PL omawia nowelizację ustawy o VAT, która wejdzie w życie z początkiem 

września br. Nowelizacja przewiduje utworzenie nowego wykazu podatników VAT, w którym 

będzie można uzyskać informacje o czynnych podatnikach podatku VAT, podmiotach 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308129991-Spory-o-limitowanie-kosztow-w-CIT.html?cid
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ulgi-odliczenia/3040227,Ulga-na-zle-dlugi-w-PIT-i-CIT.html
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wykreślonych z rejestru podatników VAT oraz tych, którym odmówiono rejestracji. Ponadto 

możliwe ma być sprawdzenie podstaw odmowy rejestracji podmiotu, jej przywrócenia czy 

wykreślenia z rejestru. Autorzy przypominają, że w rejestrze zamieszczone będą również 

rachunki bankowe podatników, a w razie dokonania przelewu na kwotę powyżej 15 tys. 

złotych na rachunek nieujawniony w rejestrze, wydatku nie będzie można rozliczyć w  

podatkowych kosztach. Co więcej, na nabywcy będzie ciążyć odpowiedzialność solidarna za 

zobowiązanie podatkowe zbywcy w VAT. Dostęp do nowego wykazu podatników VAT będzie 

możliwy od 1 września br. poprzez stronę internetową Ministerstwa Finansów oraz w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Pokaż artykuł 

Rozliczenia VAT pomiędzy konsorcjantami 
Źródło: INFOR.PL, Paweł Terpiłowski 13-08-2019 
Paweł Terpiłowski porusza problem rozliczenia podatku VAT pomiędzy konsorcjantami. Jak 

przypomina autor, za konsorcjum uznaje się porozumienie kilku podmiotów mające na celu 

realizację wspólnego przedsięwzięcia. W przepisach polskiego prawa podatkowego brakuje  

jednak norm, które odnosiłyby się bezpośrednio do konsorcjów, co przekłada się na 

wątpliwości podatników związane z rozliczeniem podatku VAT. Autor zwraca uwagę na 

interpretację indywidualną, w której Dyrektor KIS wskazał, że konsorcjum nie może zostać 

uznane za podatnika VAT. Podatnikami VAT są natomiast przedsiębiorcy działający w ramach 

konsorcjum (nr interpretacji: 0115-KDIT1-1.4012.636.2018.3.MM). Ponadto, w przypadku 

typowego konsorcjum, w którym jeden podmiot reprezentuje pozostałych uczestników 

konsorcjum przed inwestorem, jeśli rozliczeniom pieniężnym pomiędzy konsorcjantami  nie 

towarzyszy świadczenie usługi, to nie mogą być one traktowane jako czynności podlegające 

opodatkowaniu VAT i należy je dokumentować za pomocą not księgowych.     

Pokaż artykuł 

 

PIT 

Zwolnienie z podatku do 26 lat a składka zdrowotna 
 

Źródło: INFOR.PL, Redakcja INFOR.PL, 13-08-2019 
Redakcja INFOR.PL przypomina, że od początku sierpnia br. obowiązują przepisy, zgodnie z 

którymi osoby do 26 roku życia osiągające dochody ze stosunku służbowego i umów zlecenia 

są zwolnione z PIT. W wydanym w ubiegłym tygodniu komunikacie ZUS przypomina jednak, 

że podatnicy korzystający z nowego zwolnienia z PIT nie korzystają ze zwolnienia ze składki 

na ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego obliczając wysokość składki na ubezpieczenie 

zdrowotne płatnicy powinni pamiętać, że możliwy jest scenariusz, w którym konieczne będzie 

potrącenie składki od pełnego dochodu osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu.  

Pokaż artykuł   
 

Zakaz liniowego PIT dla dyrektora 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 14-08-2019 
Przemysław Wojtasik omawia interpretację indywidualną w zakresie stosowania liniowej 

stawki PIT przez osobę uzyskującą dochód z kontraktu menadżerskiego (nr interpretacji: 

0115-KDIT3.4011.253.2019.4.WM). Podatnik miał wątpliwość czy może płacić podatek 

liniowy od dochodów z kontraktu menadżerskiego ze spółką, w której zarządza jednym z 

działów. W wydanej interpretacji organ stwierdził, że wynagrodzenie osoby  pełniącej funkcje 

zarządcze to przychody z działalności wykonywanej osobiście, których nie można rozliczać w 

liniowej stawce PIT, jak przychodów z działalności gospodarczej. Jednocześnie organ wskazał, 

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/podatnik-vat/3040177,Nowy-wykaz-podatnikow-VAT-tzw-biala-lista-jak-sprawdzic-kontrahenta.html
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/rozliczenia-vat/3039577,Rozliczenia-VAT-pomiedzy-konsorcjantami.html
https://kadry.infor.pl/wiadomosci/3040171,Zwolnienie-z-podatku-do-26-lat-a-skladka-zdrowotna.html
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że dotyczy to umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich oraz umów 

o podobnym charakterze. Autor przypomina jednak, że we wcześniejszych interpretacjach 

dotyczących osób zarządzających jedynie częścią przedsiębiorstwa organy często dopuszczały 

rozliczenie liniowe (m. in. interpretacja nr 0112-KDIL3-1.4011.18. 2017.1.KS). 

Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

Schematy podatkowe: nie można uzyskać interpretacji przepisów o MDR 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 14-08-2019 
Paweł Rochowicz informuje o problemach związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących 

raportowania schematów podatkowych. Mimo wielu wątpliwości praktycznych dotyczących 

MDR organy często odmawiają wydania interpretacji wskazując, że problemy związane z 

zastosowaniem przepisów o raportowaniu schematów podatkowych nie dotyczą interpretacji 

przepisów materialnego prawa podatkowego, a co za tym idzie nie mogą być przedmiotem 

wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Takie stanowisko budzi wątpliwości 

ekspertów, ponieważ Ordynacja Podatkowa nie wyłącza wprost możliwości wydania 

interpretacji indywidualnej w sprawie związanej z raportowaniem schematów podatkowych.  

W cytowanym przez autora postanowieniu w sprawie odmowy wydania interpretacji 

indywidualnej organ Dyrektor KIS stwierdził również, że wydanie interpretacji w sprawie MDR 

mogłoby ingerować w uprawnienia innego organu podatkowego, tzn. Szefa KAS. Autor 

przypomina, że podatnicy, którzy otrzymają odmowę wydania interpretacji w zakresie 

przepisów o MDR mogą skorzystać z wydanych przez resort finansów objaśnień. Paweł 

Rochowicz informuje także, że rozpatrywanie spraw o nadanie numeru schematu 

podatkowego (NSP) trwa niespodziewanie długo.  

Pokaż artykuł 
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