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CIT 

Raty leasingowe w kosztach firmy - interpretacja podatkowa  

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 28-08-2019 

Przemysław Wojtasik informuje o interpretacji organu podatkowego dotyczącej możliwości 

rozliczenia w kosztach podatkowych rat leasingowych. Z interpretacji wydanej przez 

dyrektora KIS wynika, że jeśli w podpisanej w grudniu zeszłego roku umowie leasingowej nie 

nastąpiły zmiany, a jej uzupełnienie dotyczyło tylko szczegółów to samochód może być 

rozliczany na starych, korzystniejszych dla podatnika zasadach. Autor przypomina, że zmiany 

obowiązujące od tego roku dotyczą  samochodów w kwocie powyżej 150 tys. zł. Jednocześnie 

podaje przykład kobiety, która w grudniu zeszłego roku podpisała umowę leasingową, a 

samochód odebrała w kwietniu. Kobieta zapytała organ czy samochód może rozliczać na 

starych zasadach. Udzielona jej odpowiedź była pozytywna, numer interpretacji: 0113-

KDIPT2-1.4011.315.2019.1.MM. 

Pokaż artykuł 

Skradzione pieniądze nie mogą być kosztem uzyskania przychodów 

Źródło: Prawo.pl, Krzysztof Koślicki 26-08-2019 

Krzysztof Koślicki porusza temat związany z możliwością odliczenia skradzionych pieniędzy od 

przychodu. W artykule podaje przykład przedsiębiorcy, który prowadził sklep oraz kolekturę z 

której skradziono gotówkę w kwocie 4 tys. zł. Pieniądze pochodzące z zakładów były 

przechowywane w oddzielnej kasie, a banknoty o wysokich nominałach znajdowały się w 

papierowym etui, co potwierdza między innymi  notatka urzędowa spisana przez policję oraz 

zaświadczenie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw. Podatnik 

zadał pytanie organowi dotyczące możliwości zaliczenia skradzionej kwoty do kosztów 

uzyskania przychodów. W interpretacji dyrektor KIS z dnia 9 sierpnia 2019 roku, numer 

0112-KDIL3-1.4011.180.2019.1.IM stwierdził, że zabezpieczenie okazało się 

niewystarczające, dodając, że wydatek będący wynikiem przestępczej działalności powstałej 

na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych, nie do uniknięcia nie  może być zaliczony do kosztów 

uzyskania przychodu, jeśli jest wynikiem działalności przestępczej będącej rezultatem 

niedbalstwa, niezachowania staranności przez poszkodowanego. 

Pokaż artykuł 

 
VAT 

Ważne zmiany w VAT już od 1 września 2019 roku 

Źródło: Prawo.pl, Remigiusz Fijak  31-08-2019 

Remigiusz Fijak donosi o zmianach w VAT, które wchodzą w życie od 1 września 2019 roku. 

Autor zwraca uwagę na nowe przepisy dotyczące tzw. białej listy podatników, utraty 

zwolnienia podmiotowego w VAT przez nowe grupy podatników oraz zmianę definicji tzw. 

pierwszego zasiedlenia. Według Fijaka najistotniejszą zmianą związaną z białą listą 

podatników będzie udostępnienie numeru rachunków rozliczeniowych oraz imiennych 

rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Jednocześnie artykuł porusza 

problemy natury praktycznej wynikające z korzystania z listy. Ponadto autor przypomina, że 

od 1 września bieżącego roku ograniczenie dotyczące zwolnienia podmiotowego obejmie 

nowe podmioty, wśród których wyróżnia się: podmioty świadczące usługi ściągania długów 

oraz faktoringowe, podmioty dokonujące dostawy hurtowej lub detalicznej części do 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308289979-Raty-leasingowe-w-kosztach-firmy---interpretacja-podatkowa.html
https://www.prawo.pl/podatki/kradziez-gotowki-strata-pieniedzy-jako-koszt-uzyskania-przychodu,462156.html
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samochodów i motocykli oraz podmioty zajmujące się sprzedażą przez internet. Odnosząc się 

do zmiany definicji dotyczącej pierwszego zasiedlenia autor podkreśla, że ustawodawca 

zrezygnował z warunku, który stanowi, że zasiedlenie budynków, budowli lub ich części 

następuje tylko w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Zgodnie z nową definicją to 

również rozpoczęcie użytkowania budynku na własne cele podatnika.  

Pokaż artykuł  

Sankcje VAT mają uszczelnić system podatkowy 

Źródło: Prawo.pl, Piotr Chojnacki 27-08-2019 
Piotr Chojnacki zwraca uwagę na stuprocentową sankcję VAT, której wprowadzenie jest 

związane z walką z luką vatowską. Na uwagę zasługuje fakt, że stuprocentowa sankcja 

dotyczy określonych przypadków. Nałożenie sankcji wystąpi w sytuacji odliczenia podatku 

naliczonego z faktury zakupowej wystawionej przez podmiot nieistniejący lub dokumentujący 

nieistniejącą czynność. Ponadto sankcją zostaną objęte faktury z kwotą niezgodną z 

rzeczywistością, potwierdzające czynności sprzeczne z ustawą, mające na celu obejście 

przepisów oraz stanowiące oświadczenie woli złożone dla pozoru celem ukrycia innej 

czynności. Autor podaje również sytuacje, których nie będzie dotyczyć podwyższona sankcja. 

Zalicza się do nich nieuprawnione stosowanie zeroprocentowej stawki, celem wyłudzeń,  przy 

wewnątrzwspólnotowych dostawach, dokonywanych przez podmioty o profilu przestępczym. 

Pokaż artykuł    

 

PIT 

 

Liniowy PIT: czy można odliczyć darowizny dla fundacji 
 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 28-08-2019 
Przemysław Wojtasik, podaje przykład przedsiębiorcy płacącego 19% podatek PIT, który 

chciał pomniejszyć swój dochód o darowiznę na szczytne cele. Podatnik zapytał fiskusa czy 

może odliczyć od dochodu darowiznę przeznaczoną na organizację pożytku publicznego, 

której formalne warunki były spełnione. W odpowiedzi organ przypomniał, że przy liniowym 

podatku PIT, odliczyć od dochodu można jedynie składki ZUS, wpłaty na IKZE, a od 2019 

roku również darowizny rzeczowe dla publicznych szkół zawodowych. Przedsiębiorca nie 

zgadzając się z opinią skarbówki złożył skargę do sądu, powołując się na brak bezpośredniego 

przepisu stanowiącego o braku możliwości odliczenia darowizny oraz na dyskryminację 

przedsiębiorców płacących PIT. W uzasadnieniu sąd zaznaczył, że stawka liniowa to względnie 

niska stawka oraz możliwe są tylko odliczenia wskazane w przepisach, oddalając skargę.  

 

Pokaż artykuł 

 

Niższy PIT i wyższe koszty podatkowe od października 
Źródło: Prawo.pl, Krzysztof Koślicki 31-08-2019 
Krzysztof Koślicki informuje o zmianach związanych z PIT. Jak donosi autor parlament 

uchwalił zmiany w PIT, do których zalicza się obniżenie stawki z 18 do 17 procent oraz co 

najmniej dwukrotne podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. Zmiany 

mają na celu obniżenie klina podatkowego osób pracujących na umowie o prace. 

Jednocześnie mają stanowić dopełnienie likwidacji podatku PIT dla młodych do 26 roku życia. 

Niższa stawka ma dotyczyć podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu 

na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Na uwagę zasługuje fakt, że 32 

procentowa stawka pozostanie na niezmienionym poziomie. 

https://www.prawo.pl/podatki/biala-lista-podatnikow-vat-zmiany-w-vat-od-1-wrzesnia-2019,465289.html
https://www.prawo.pl/podatki/sankcje-vat-kiedy-100-proc-kiedy-30-proc-opinia-piotr-chojnacki,463590.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308309981-Liniowy-PIT-czy-mozna-odliczyc-darowizny-dla-fundacji.html
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Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

Bez prawa rozporządzania gotówką nie ma podatku od czynności 
cywilnoprawnych 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 28-08-2019 
Aleksandra Tarka opisuje spór mężczyzny z fiskusem, na którego prywatny rachunek 

bankowy wpłynęło ponad milion złotych. Organ po przeprowadzonej kontroli określił  podatek 

od czynności cywilnoprawnych od depozytu nieprawidłowego w kwocie 20 tysięcy złotych. 

Mężczyzna tłumaczył, że sprawował funkcję zastępcy dyrektora ds. handlowych i logistyki w 

przedsiębiorstwie handlującym złomem, a pieniądze które znalazły się na jego rachunku 

bankowym były przelane przez udziałowca spółki, bezpośredniego przełożonego. Pracownik, 

w ramach realizacji polecenia służbowego, wypłacał pieniądze z konta po czym  w formie 

gotówki wpłacał je do kasy spółki. Wszystkie wpłaty były dokumentowane. Jednocześnie 

podatnik podkreślał, że nie był upoważniony do dysponowania środkami w inny sposób. 

Niemniej w opinii fiskusa doszło do depozytu nieprawidłowego, który podlega PCC. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi nie podzielił zdania skarbówki. Zdaniem sądu 

ustawa o PCC określa jakie czynności podlegają opodatkowaniu, a nadanie nazwy umowie, 

nie decyduje o opodatkowaniu lecz występowanie elementów przedmiotowo istotnych dla 

danej czynności. Ponadto WSA uznał, że nie było podstaw do przyjęcia, że została zawarta 

umowa depozytu nieprawidłowego. Wyrok wydany przez WSA znalazł potwierdzenie przed 

NSA, który stwierdził, że sam fakt przelania pieniędzy na rachunek bankowy celem 

przechowania oraz przekazania wskazanej osobie nie stanowi o wystąpieniu depozytu 

nieprawidłowego. Dodatkowo wykazując powstanie depozytu nieprawidłowego należy 

udowodnić lub wykazać uprawnienia do rozporządzania przedmiotem przechowywania, a 

samo przekazanie środków, nie stanowi prawa do rozporządzania nimi, sygnatura akt: I FSK 

1575/17. 

Pokaż artykuł 

 

Prezentowane w TaxPress treści stanowią wyłącznie streszczenie publikacji zamieszczanych na łamach 

różnych periodyków. Dokładamy wszelkich starań aby nawet potencjalnie nie naruszać praw autorskich 

związanych z omawianymi przez nas artykułami.  
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https://www.prawo.pl/podatki/nizszy-pit-17-proc-wyzsze-koszty-uzyskania-przychodu-sejm,446530.html
https://www.rp.pl/PCC/308289997-Bez-prawa-rozporzadzania-gotowka-nie-ma-podatku-od-czynnosci-cywilnoprawnych.html

