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CIT 

Rozliczenie kosztów w zamian za donos do urzędu 
Źródło: Prawo.pl, Krzysztof Koślicki 4-09-2019 
Krzysztof Koślicki zwraca uwagę na przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku związane 

z wprowadzoną 1 września bieżącego roku tzw. białą listą podatników VAT. Jak donosi autor, 

z początkiem nowego roku, wpłata na rachunek bankowy, który nie będzie wykazany w 

rejestrze, nie będzie mogła stanowić kosztu uzyskania przychodu. Należy podkreślić, że 

zgłoszenie dokonania takiej płatności urzędowi w terminie do trzech dni pozwoli na uniknięcie 

konsekwencji. Na uwagę zasługuje fakt, że podatnik będzie musiał poinformować urząd 

właściwy dla wystawcy faktury. Wśród specjalistów panuje przekonanie, że może się to 

przyczynić do dużych problemów ponieważ ustalenie właściwego urzędu nie jest zawsze 

oczywiste.  Nowe regulacje będą dotyczyć płatności, które przekraczają 15 tys. zł.  

Pokaż artykuł 

Wydatki na samolot można wliczyć w koszty - interpretacja podatkowa 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 6-09-2019 
Przemysław Wojtasik informuje o interpretacji organu podatkowego dotyczącej możliwości 

zaliczenia w koszty podatkowe leasingowanego samolotu. W artykule podaje przykład 

przedsiębiorstwa, które posiada samolot w leasingu operacyjnym. Prezes spółki wykorzystuje 

maszynę, celem dotarcia do rozmieszczonych na terenie całej Polski zakładów oraz 

kontrahentów. Dodatkowo posiadanie przez spółkę samolotu ogranicza ryzyko utraty części 

majątku w przypadku wystąpienia powodzi. Jednocześnie samolot jest odpłatnie 

wynajmowany. W odpowiedzi dotyczącej pytania, czy raty leasingowe mogą być w całości 

zaliczone do kosztów podatkowych, skarbówka stwierdziła, że tak ponieważ celem leasingu 

jest usprawnienie działalności gospodarczej, a wydatki mają związek z przychodem, 

interpretacja nr 0111-KDIB2-1.4010.276. 2019.1.JK. Ponadto organ uznał, że można odliczyć 

cały VAT z faktur, które dokumentują raty leasingowe oraz zakupy paliwa i materiałów 

eksploatacyjnych, interpretacja nr 0111-KDIB3-1.4012.391.2019.1.KO. Autor informuje 

również o interpretacjach korzystnych dla podatników chcących nabyć dodatkowe, zawodowe 

umiejętności, w których organ daje możliwość rozliczenia wydatków na kurs oraz licencję 

pilota. Przykładowo, interpretacja nr 0112-KDIL3-3.4011.385. 2018.2.DS. 

Pokaż artykuł 

 
VAT 

W trakcie zawieszenia działalności można składać deklaracje 
Źródło: Prawo.pl, Grażyna J. Leśniak 2-09-2019 

Grażyna Leśniak opisuje przypadek przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w 

zakresie handlu, który wystąpił o interpretację do organu z zapytaniem, czy pomimo 

zawieszenia działalności może składać deklaracje VAT. Przedsiębiorca zaznaczył, że faktury 

które otrzymuje związane są tylko z utrzymywaniem źródła przychodu. W wydanej 

interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że samo zawieszenie 

działalności gospodarczej, nie stanowi zaprzestania wykonywania działalności, a podatnik 

który zawiesza wykonywanie działalności na pewien czas jest dalej podatnikiem. Ponadto 

uznał, że w takiej sytuacji przedsiębiorca ma prawo wykonywać czynności niezbędne do 

zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. 

 

Pokaż artykuł     
 

https://www.prawo.pl/podatki/wplata-na-konto-ktorego-nie-ma-w-rejestrze-w-bialej-liscie-vat,467171.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309069946-Wydatki-na-samolot-mozna-wliczyc-w-koszty---interpretacja-podatkowa.html
https://www.prawo.pl/podatki/skladanie-deklaracji-w-trakcie-zawieszenia-dzialalnosci,466643.html
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Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r. 

Źródło: INFOR.pl, Redakcja INFOR.PL 3-09-2019 
Redakcja INFOR.pl donosi o nowych zasadach wystawiania faktur do paragonów fiskalnych, 

które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie ze zmianą, sprzedawca wystawi 

nabywcy posługującym się numerem identyfikującym, fakturę, w przypadku sprzedaży, która 

jest zarejestrowana na kasie fiskalnej tylko gdy numer identyfikujący będzie zawarty na 

paragonie dokumentującym sprzedaż. Ponadto zwrócono uwagę, że paragon wystawiony do 

kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy jest odpowiednikiem zwykłej faktury. 

Ministerstwo Finansów poinformowało, że szczegółowo, nowe zasady związane z 

wystawianiem faktur do paragonów będą omówione w późniejszym terminie. 

Pokaż artykuł 
 

PIT 

 

Wakacyjne lokum z preferencją w PIT 
 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 5-09-2019 
Aleksandra Tarka opisuje przypadek właścicielki trzech nieruchomości na wynajem. Kobieta 

szukając potwierdzenia formy opodatkowania przychodu z najmu, wystąpiła o interpretację 

do organu podatkowego. Podatniczka nie prowadziła działalności gospodarczej. Jednocześnie 

podkreśliła, że mieszkanie kupiła z myślą o dzieciach, a obiekty znajdujące się w 

kompleksach hotelowych, celem korzystania z nich w okresie urlopowym. Ponadto wynajęcie 

obiektów motywowała zaciągniętym na nie kredytem.  W odpowiedzi fiskus uznał, że 

przychody, które są generowane z tytułu najmu mieszkania oraz dwóch lokali stanowią 

przychody z działalności gospodarczej, wykluczając możliwość opodatkowania 8,5% 

ryczałtem. Ostatecznie sprawa trafiła na salę rozpraw gdzie sąd nie podzielił zdania 

skarbówki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odnośnie do mieszkania stwierdził, 

że kupno z myślą o udostępnieniu dziecku, a do tego czasu wynajmowanie należy traktować 

jako składnik majątku prywatnego. Odnosząc się do lokali, sąd uznał, że ich wynajmowanie 

zmniejsza koszty użytkowania przez rodzinę, a posiadanie ich w dwóch różnych 

miejscowościach, eksponuje wypoczynkowy charakter.  Na uwagę zasługuje fakt podkreślenia 

przez sąd konieczność rozpatrywania podobnych spraw indywidualnie.  

 

Pokaż artykuł 

 
Wspólny PIT z małżonkiem nie uchroni przed daniną solidarnościową 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 4-09-2019 
Przemysław Wojtasik informuje o objaśnieniu, które wydało Ministerstwo Finansów dotyczące 

daniny solidarnościowej, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Resort finansów wskazał, 

że przy ustalaniu podstawy daniny solidarnościowej każdy z małżonków ustala swoje dochody 

oddzielnie. Innymi słowy dochody małżonków nie są łączone ani dzielone. Ponadto 

ministerstwo potwierdziło, że podstawa obliczania daniny jest pomniejszana o składki na 

ubezpieczenie. Pierwsza danina solidarnościowa zostanie zapłacona do 30 kwietnia 2020 

roku, bowiem do tego czasu należy złożyć nową deklarację. Dodatkowo artykuł wyjaśnia jakie 

dochody będą objęte podatkiem solidarnościowym.  

Pokaż artykuł 

 

 
 

 
 

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/faktura/3050907,Nowe-zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow-od-1-stycznia-2020-r.html
https://www.rp.pl/Mieszkaniowe/309059919-Wakacyjne-lokum-z-preferencja-w-PIT.html
https://www.rp.pl/Podatki/309039920-Wspolny-PIT-z-malzonkiem-nie-uchroni-przed-danina-solidarnosciowa.html?cid
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Postępowanie 

NSA: paragon nie musi trafić do ręki klienta 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 2-09-2019 
Aleksandra Tarka opisuje spór jednego z polskich liderów paliwowych z fiskusem, który na 

swoich stacjach wprowadził nową technologię mającą na celu przyspieszenie obsługi klienta. 

Wprowadzone rozwiązanie polega na możliwości zapłacenia za zatankowane paliwo przy 

dystrybutorze wykorzystując aplikację mobilną. Jednocześnie zatankowane paliwo jest 

ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Po ukończonym tankowaniu stacja drukuje paragon, 

który klient ma możliwość odbioru w budynku oraz przesyła go na telefon z którego jest 

dokonywana płatność. Niemniej fiskus uznał, że taka forma, nie spełnia wymogu wydania 

paragonu. Koncern nie zgadzając się z interpretacją organu skarbowego zaskarżył ją i wygrał 

zarówno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem 

Administracyjnym. Zdaniem sędziego NSA, wydanie paragonu nie może być jedynie 

rozumiane jako próba wręczenia go do ręki klienta. Ponadto sąd podkreślił, że w ustawie o 

VAT w kwestii wydawania paragonu jest mowa o jego wydruku i wydania nabywcy. Odnosząc 

się do rozporządzenia wykonawczego z 2013 roku, w którym jest mowa o wydaniu paragonu 

bez żądania nabywcy, sąd stwierdził, że sprzedawca ma obowiązek paragon wystawić, lecz 

nie ma obowiązku odbioru paragonu przez nabywcę, sygnatura akt: I FSK 734/17. 

Pokaż artykuł  
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https://www.rp.pl/VAT/309019957-NSA-paragon-nie-musi-trafic-do-reki-klienta.html?cid

