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CIT 

Podatki 2021: ograniczenia w amortyzacji majątku przedsiębiorstwa 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 02-12-2020 

Przemysław Wojtasik donosi o zmianie przepisów związanej ze stawkami amortyzacji. Jak 

podaje autor, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z podatku nie będzie mógł korzystać 

z możliwości obniżenia stawki amortyzacji. Nowelizacja ustawy o PIT, CIT i ryczałcie 

przewiduje, że nowa zasada amortyzacji obejmie środki trwałe wprowadzone do ewidencji po 

31 grudnia 2020 roku. Wojtasik wyjaśnia, że zmiana dotknie np. przedsiębiorstwa działające 

w specjalnej strefie ekonomicznej, ponieważ korzystając z niepłacenia podatku obniżano 

stawki amortyzacji tak, aby w kolejnych okresach, po okresie zwolnienia móc je podwyższyć i 

zmniejszać podstawę opodatkowania. Równocześnie autor informuje o zmianie 

indywidualnych stawek amortyzacji, zgodnie z którymi środek trwały będzie mógł zostać 

uznany za używany, w przypadku używania przedmiotu przez inne podmioty w określonym 

czasie, eliminując możliwość szybszej amortyzacji np. leasingu zwrotnego. 

Pokaż artykuł 

 

Podatki 2021: Estoński CIT - nowa zachęta inwestycyjna 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 02-12-2020 

Paweł Rochowicz podejmuje wątek obowiązującej od początku 2021 roku nowej zachęty 

inwestycyjnej tzw. estońskiego CIT. Autor przypomina, że rozwiązanie polegać będzie na 

możliwości niepłacenia podatku od wypracowanych zysków w przypadku ich zainwestowania.  

Rochowicz podkreśla, że z rozwiązania będą mogły skorzystać jedynie spółki kapitałowe, 

których udziałowcami są osoby fizyczne, zatrudniające co najmniej trzech pracowników oraz 

nieprzekraczające rocznych obrotów w wysokości 100 mln zł. Na uwagę zasługuje fakt, że 

warunek inwestowania został ściśle zdefiniowany oraz że podmiot korzystający z rozwiązania 

nie będzie mógł korzystać z preferencji takich jak np. ulgi na złe długi czy też na działalność 

rozwojową.  

 

Pokaż artykuł 

 

VAT 

Nie będzie kar za błędy w Jednolitym Pliku Kontrolnym 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 01-12-2020 

Przemysław Wojtasik opisuje wątpliwości oraz problemy przedsiębiorstw związane z nowym 

Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Jednocześnie autor wskazuje na deklarację Ministerstwa 

Finansów zgodnie, z którą fiskus na razie nie będzie stosował sankcji za błędy w 

oznaczeniach transakcji. Nowe oznaczenia stanowią bowiem główne źródło problemów dla 

księgowych oraz przedsiębiorców. Resort Finansów przypomina, że zgodnie z ustawą o VAT 

złożenie korekty ewidencji w przeciągu 14 dni od wykrycia błędu pozwala na uniknięcie kary. 

W przypadku wykrycia pomyłki przez urząd, pozwoli on na jej korektę lub wyjaśnienie 

ewentualnych wątpliwości w ciągu 14 dni. 

 

Pokaż artykuł 

             

 

 

https://www.prawo.pl/podatki/estonski-cit-senat-poprawia-ustawe,504834.html
https://www.prawo.pl/podatki/estonski-cit-senat-poprawia-ustawe,504834.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312029860-Podatki-2021-ograniczenia-w-amortyzacji-majatku-przedsiebiorstwa.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312029867-Podatki-2021-Estonski-CIT---nowa-zacheta-inwestycyjna.html
https://www.rp.pl/VAT/311309878-Nie-bedzie-kar-za-bledy-w-Jednolitym-Pliku-Kontrolnym.html
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MF: Najwięcej błędów w nowym JPK_VAT dotyczyło podpisywania plików 

Źródło: PRAWO.PL, Agata Matłacz 30-11-2020 

Agata Matłaczyk powołując się na informacje Ministerstwa Finansów, wymienia najczęściej 

popełniane błędy związane ze składaniem nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jak podaje 

autorka, Przemysław Krawczyk - dyrektor departamentu analiz w resorcie finansów 

poinformował, że najczęstszym błędem była kwestia podpisywania pliku oraz nieaktualnego 

pełnomocnictwa, bezpośrednio skutkując odrzuceniem części plików. Ponadto dyrektor wśród 

popełnianych błędów wskazał złożenie deklaracji w dwóch odrębnych  dokumentach: „(…) 

składano korekty za okresy sprzed października 2020 r. na nowym wzorze pliku, zamiast na 

dotychczasowych zasadach; wysyłano plik tylko z wypełnioną deklaracją, a następnie 

ponowne przesłano z wypełnioną, obok deklaracji, ewidencją (system identyfikuje taki plik 

jako duplikat deklaracji i go odrzuca).” 

Pokaż artykuł 

 

PIT 

 
Fiskus ogranicza koszty podatkowe spółkom cywilnym 
 

Źródło: PRAWO.PL, Krzysztof Koślicki 03-12-2020 

Krzysztof Koślicki alarmuje o niekorzystnych interpretacjach dla prowadzących spółki cywilne. 

Autor, wymienia, między innymi, interpretację nr 0113-KDIPT2-1.4011.677.2020.2.MD 

odnoszącą się do kosztu uzyskania przychodu w sytuacji świadczenia usług przez wspólnika w 

ramach indywidualnej działalności na rzecz spółki cywilnej. Koślicki informuje, że w wydanej 

interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdził że: „(…) wydatki na taką 

usługę nie stanowią w części przypadającej na świadczącego usługi wspólnika spółki cywilnej 

kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej, 

ponieważ faktycznie wykonuje on je na rzecz samego siebie.” Ponadto w artykule wymieniono 

interpretacje: nr 0114-KDIP3-1.4011.608.2018.2.MG, 0113-KDIPT2-1.4011.528.2018.3.MD, 

0115-KDIT3.4011.336.2018.1.DP, które nie uznają usługi wspólnika za koszt podatkowy spółki 

cywilnej. 

 

Pokaż artykuł 

 

 

Rozliczanie dochodów z Malty po nowemu 
Źródło: PRAWO.PL, Krzysztof Koślicki 01-12-2020 

Krzysztof Koślicki donosi o podpisaniu protokołu zmieniającego umowę w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania przez wiceministra finansów Jana Sarnowskiego oraz ambasadora 

Malty. Zdaniem Ministerstwa Finansów podpisanie dokumentu stanowi rezultat projektu, 

którego celem jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwalczanie oszustw podatkowych. 

Jak podaje Koślicki zmiany, które wprowadza do umowy protokół dotyczą zwłaszcza: podatku u 

źródła od opłat za usługi techniczne, zmiany zasad opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów, 

nowej metody unikania podwójnego opodatkowania – metody kredytu podatkowego oraz 

zmiany w zakresie opodatkowania zbycia spółek nieruchomościowych.  

 

Pokaż artykuł 

 

 

 

https://www.prawo.pl/podatki/bledy-w-nowym-jpk_vat,504856.html
https://www.prawo.pl/podatki/uslugi-wspolnika-swiadczone-na-rzecz-spolki-cywilnej-a-koszty,504939.html
https://www.prawo.pl/podatki/opodatkowanie-dochodow-z-malty-protokol-zmiana-konwencji-i-umowy,504902.html
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Postępowanie 
 

Podatki 2021 - strategia podatkowa: więcej biurokratycznych obciążeń w 
relacjach z fiskusem 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 02-12-2020 

Paweł Rochowicz informuje o nowych obowiązkach podatkowych dla dużych podatników. Autor 

sygnalizuje, że podatnicy CIT, których roczny obrót przekracza 50 mln euro, będą zobligowani 

do publikacji na własnej stronie internetowej sprawozdania z tzw. strategii podatkowej, którą 

określa art. 27c. Wśród informacji, które będą musiały być publikowane znajduje się: złożone 

wnioski o interpretacje podatkowe, złożone informacje o schematach podatkowych, transakcje 

z podmiotami powiązanymi, które przekraczają 5 procent sumy bilansowej aktywów, 

procedury (wewnętrzne) dotyczące wykonywanych obowiązków podatkowych, planowane lub 

podejmowane działania restrukturyzacyjne. W sytuacji,  gdy dane dotyczą roku podatkowego 

który upływa to również plany firmy na przyszłość. Publikacji strategii podatkowej należy 

dokonać do ostatniego dnia dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. 

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/Postepowanie-podatkowe/312029859-Podatki-2021---strategia-podatkowa-wiecej-biurokratycznych-obciazen-w-relacjach-z-fiskusem.html

