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CIT 

Składki ZUS: przeniesienie firmy za granicę nie musi być opłacalne 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 11-09-2019 
Paweł Rochowicz analizuje ekonomiczne skutki potencjalnego przeniesienia spółki za granicę, 

w sytuacji gdy zapowiedzi premiera, odnoszące się do zmiany zasad naliczenia składek 

ubezpieczeniowych, weszłyby w życie. Jak podaje autor na Litwie podatek CIT wynosi 15 

procent, a stawki PIT 20 oraz 27 procent. W Czechach natomiast, stawka CIT jest identyczna 

jak w Polsce, niemniej stawki PIT to 15 i 22 procent. Na uwagę zasługują też dużo wyższe 

kryterium dochodowe związane z drugim progiem podatkowym. Niemniej zdaniem ekspertów 

podatkowych w dzisiejszych czasach, aby przenieść spółkę za granicę nie wystarczy sama jej 

rejestracja. Dla fiskusa liczy się bowiem rzeczywiste miejsce wykonywania działalności, a 

obecne przepisy sprawiają, że takie działania są bardzo ryzykowne. Ponadto nowoczesne 

technologie, które coraz powszechniej wykorzystują organy władzy skarbowej pozwalają na 

znacznie łatwiejszą identyfikacje tzw. spółek wydmuszek. 

Pokaż artykuł  

Wydatki na sprzęt w firmie kupiony za dotację z urzędu pracy można 
zaliczyć w koszty - interpretacja podatkowa 
 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 12-09-2019 
Monika Pogroszewska informuje o interpretacji organu podatkowego, którą otrzymał 

świadczący usługi informatyczne podatnik. Informatyk, będąc zarejestrowanym jako 

bezrobotny, wystąpił o przyznanie jednorazowej dotacji, celem rozpoczęcia działalności 

gospodarczej. Dotacja, którą otrzymał wyniosła 23 tys. zł. Otrzymane środki przeznaczył na 

zakup laptopa, samochodu oraz dwóch monitorów. Na uwagę zasługuje fakt, że jednostkowa 

wartość, zakupionych rzeczy nie przekroczyła 10 tys. zł. Przedsiębiorca nie wiedząc czy 

poniesione wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, wystąpił o wydanie 

interpretacji. W odpowiedzi dyrektor KIS stwierdził, że wydatki przeznaczone na zakup 

środków trwałych, których pokrycie stanowi dotacja na uruchomienie biznesu, a ich 

jednorazowa wartość nie przekracza 10 tys. zł mogą być kosztem podatkowym, numer 

interpretacji: 0115-KDIT2-3.4011.315.2019.1.PS. 

Pokaż artykuł 

 

VAT 
 

MF: Silnik Analiz wykrył ponad 60 tys. fałszywych faktur 
Źródło: Prawo.pl, Krzysztof Sobczak 12-09-2019 

Krzysztof Sobczak informuje o komunikacie opublikowanym przez Krajową Administrację 

Skarbową. Zgodnie z komunikatem w pierwszym półroczu 2019 roku udało się zidentyfikować 

28 933 podmioty, które nie będąc podatnikami VAT wystawiły 62 908 faktur VAT na kwotę 

457 mln zł. Na wykrycie nieprawidłowości pozwoliło wykorzystanie tzw. Silnika Analiz, 

nowego narzędzia analitycznego. Ponadto dokonano pogłębionych analiz w celu wykrycia 

nieprawidłowości VAT, które przyczyniły się do wstrzymania zwrotów VAT w kwocie 375 mln 

zł. 

 
Pokaż artykuł  

 

https://www.rp.pl/Firma/309109874-Skladki-ZUS-przeniesienie-firmy-za-granice-nie-musi-byc-oplacalne.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309129976-Wydatki-na-sprzet-w-firmie--kupiony-za-dotacje-z-urzedu-pracy-mozna-zaliczyc-w-koszty---interpretacja-podatkowa.html?cid
https://www.prawo.pl/podatki/falszywe-faktury-nowe-narzedzie-administracji-skarbowej-wykrylo,471739.html
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Jednolita stawka VAT ma motywować prosumentów energii 
Źródło: Prawo.pl, Krzysztof Sobczak 12-09-2019 
Krzysztof Sobczak donosi o ujednoliceniu stawek VAT na domowe instalacje fotowoltaiczne. 

Dnia 11 września bieżącego roku została przyjęta poprawka do nowelizacji ustawy Prawo 

ochrony środowiska. Wprowadzona zmiana dotyczy definicji budownictwa objętego 

programem mieszkaniowym, skutkując obniżeniem z 23% stawki VAT do 8% na 

mikroinstalacje fotowoltaiczne, które realizowane są na przydomowym gruncie lub budynku 

gospodarczym. Jak dotąd niższa 8% stawka dotyczyła tylko instalacji montowanych na 

domach. Należy podkreślić, że montowane mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii mogą 

być o maksymalnej mocy do 50 kW. Jak podkreślają legislatorzy wprowadzona zmiana ma 

zachęcić do walki z zanieczyszczeniem powietrza oraz do korzystania z czystej i taniej energii. 

Pokaż artykuł 

 

 

PIT 

 

O uldze decyduje cel mieszkaniowy, a nie kolejność zawarcia umów 
 

Źródło: Prawo.pl, Grażyna J. Leśniak 14-09-2019 
Grażyna Leśniak opisuje przypadek podatnika, który wystąpił o interpretację do organu 

skarbowego, celem uzyskania informacji, czy wydatkowanie środków na cele mieszkaniowe 

na podstawie umowy, która została zawarta wcześniej niż umowa sprzedaży z jakiej 

pochodziły środki finansowe, uprawnia do zwolnienia podatkowego. Zdaniem fiskusa o prawie 

do zwolnienia, decyduje wydatkowanie środków, które musi nastąpić nie później niż w 

terminie dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym miała miejsce sprzedaż, na 

realizację własnych celów mieszkaniowych. Jednocześnie dyrektor KIS, zaznaczył, że przepis 

służy osiągnięciu celu społecznego jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych 

oraz nie musi zachodzić następstwo czasowe polegające na tym, że umowa kupna 

nieruchomości powinna wystąpić nie wcześniej od umowy sprzedaży, interpretacja numer 

0115-KDIT2-1.4011.262.2019.2.JG. 

 

Pokaż artykuł  

 

 

Okolicznościowe prezenty dla pracowników bez PIT 
Źródło: INFOR.pl, Paweł Huczko 11-09-2019 
Paweł Huczko podaje przykład pracodawcy, który chciał przekazać pracownikom prezenty z 

okazji przejścia na emeryturę, czy też jubileuszu pracy. Upominki mające postać rzeczową 

były finansowane ze środków obrotowych podatnika. Jednocześnie ich przekazanie miało być 

formą gratyfikacji, a nie wynikiem umów, wewnętrznych rozporządzeń. Występując o 

interpretację przedsiębiorca, chciał potwierdzenia od organu, że tego rodzaju prezenty nie są 

opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W udzielonej odpowiedzi 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że tego rodzaju prezenty nie stanowią 

przychodu pracownika opodatkowanego PIT, lecz darowiznę, która podlega przepisom ustawy 

o podatku od spodków i darowizn, numer sygnatury 0115-KDIT2-2.4011.266.2019.1.BK. 

Pokaż artykuł  

https://www.prawo.pl/podatki/instalacje-fotowoltaniczne-z-jednolita-8-proc-stawka-vat,471753.html
https://www.prawo.pl/podatki/ulga-na-cel-mieszkaniowy-liczy-sie-cel-a-nie-data-popisania-umowy,472291.html
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/pracownik/3053068,Okolicznosciowe-prezenty-dla-pracownikow-bez-PIT.html
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Postępowanie 
 

Działania społecznej odpowiedzialności biznesu dadzą odliczenia w VAT - 
wyrok NSA 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 11-09-2019 
Aleksandra Tarka opisuje spór spółki będącej właścicielem rozgłośni radiowej oraz portalu 

internetowego. Występując o interpretacje spółka zaznaczyła, że generuje przychody między 

innymi ze sprzedaży czasu reklamowego w radiu oraz reklam zamieszczanych na portalu. 

Jednocześnie podkreślono fakt związany z prowadzoną strategią marketingową, bycia 

wydawcą oraz nadawcą odpowiedzialnym społecznie, który ma zamiar rozpowszechniać ten 

rodzaj działalności. W wystosowanym wniosku do organu, podatnik chciał uzyskać 

potwierdzenie czy zakres tej działalności ma prawo do odliczenia VAT, jako że nabywane 

towary oraz usługi mają bezpośredni związek z działalnością społecznie użyteczną. W 

wydanej interpretacji skarbówka stwierdziła, że prawo to nie przysługuje, co zostało 

potwierdzone wyrokiem wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Niemniej wyrok 

WSA został podważony przez Naczelny Sąd Administracyjny, który  uznał, że działania 

podmiotu jako nadawcy zawierają się w działalności marketingowej, a zgodnie z 

orzecznictwem, jeśli nawet aktywność podatnika nie mieści się bezpośrednio z działalnością 

główną to prawo do odliczenia mogą dać tzw. koszty ogólne. Ponadto sędzia NSA Maria 

Dożynkiewicz podkreśliła, że poprawa wizerunku, w przypadku będącym przedmiotem sporu, 

ma pośredni wpływ na podstawową działalność, stanowiąc ogólny koszt działalności 

gospodarczej, sygnatura akt: I FSK 1024/17.    

Pokaż artykuł 
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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. 

https://www.rp.pl/Orzecznictwo/309119984-Dzialania-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu-dadza-odliczenia-w-VAT---wyrok-NSA.html
https://www.rp.pl/Orzecznictwo/309119984-Dzialania-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu-dadza-odliczenia-w-VAT---wyrok-NSA.html

