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LEGISLACJA 

 
DUŻA NOWELIZACJA CIT (PROJEKT) 

W dniu 24 sierpnia 2018 r. na stronie RCL opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - 

Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem zmian jest uproszczenie 

i uszczelnienie podatków dochodowych, w tym m.in.  

 

 preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, będących 

efektem prac badawczo-rozwojowych 5% stawką podatku PIT i CIT (Innovation Box); 

 wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9% dla podatników o przychodach nie 

przekraczających w roku podatkowym 1,2 mln EUR; 

 zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego poprzez możliwość zwiększenia kosztów 

uzyskania przychodów o wartość hipotetycznych odsetek od własnego kapitału pozostawionego w spółce na 

rozwój, max 250 tys. PLN w roku podatkowym; 

 wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących nabywania pakietów wierzytelności, pozwalających na 

rozpoznanie pełnych kosztów ich nabycia, z zastrzeżeniem braku możliwości rozpoznania strat; 

 wprowadzenie regulacji dotyczącej kwalifikowania przychodów z obrotu walutami wirtualnymi odpowiednio 

do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ustawy PIT) lub zysków kapitałowych (art. 7b ustawy CIT);  

 wprowadzenie zwolnienia z podatku u źródła dochodów uzyskanych przez nierezydentów z odsetek 

i dyskonta z obligacji emitowanych i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych 

do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, o terminie wykupu nie krótszym niż 1 rok; 

 umożliwienie pod określonymi warunkami, posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji; 

 wprowadzenie tzw. exit tax, czyli podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych z tyt. przeniesienia do 

innego państwa aktywów, stałego zakładu lub zmiany rezydencji podatkowej podatnika; 

 wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych m.in. 

przez doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów z jednoczesnym wprowadzeniem wysokich 

kar za nieprzestrzeganie tego obowiązku;  

 wprowadzenie obowiązku poboru podatku u źródła dla płatności przekraczających dla danego podatnika 

2 mln PLN rocznie z możliwością złożenia wniosku o ich zwrot przez podmiot, który poniósł ekonomiczny 

ciężar podatku tj. płatnika lub zagranicznego podatnika; 

 wprowadzenie ograniczenia odnośnie wydawania interpretacji podatkowych w zakresie przepisów mających 

zapobiegać unikaniu opodatkowania, oraz wygaśnięcie z dniem 30 czerwca 2019 r. dotychczas wydanych 

w tym zakresie interpretacji; 
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 wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w sytuacji zastosowania przepisów o obejściu 

prawa podatkowego, w tym z wykorzystaniem cen transferowych; 

 wprowadzenie limitu do 150 tys. PLN rocznie w zaliczaniu do kosztów opłat wynikających z leasingu 

operacyjnego, najmu i dzierżawy, które będzie można odliczyć od przychodu w proporcji wartości 

leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150 tys. PLN z jednoczesnym wprowadzeniem 

ograniczenia do 50% kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych dla celów mieszanych, 

tj. zarówno w działalności gospodarczej, jak i prywatnie; 

 wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – jak w podatku VAT, w celu pełnego 

(100%) odliczenia wydatków z tytułu używania samochodów osobowych; 

 podniesienie limitu amortyzacji samochodów osobowych z 20 tys. EURO do 150 tys. PLN rocznie;  

 zastąpienie tzw. „kilometrówki” ograniczeniem kosztów do wysokości 20% w odniesieniu do samochodów 

niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych.    

        

Projekt jest na etapie konsultacji publicznych. Planowane wejście w życie: 1 stycznia 2019 r.  

  

ZMIANY PIT (PROJEKT) 

W dniu 17 lipca 2018 r. na stronie RCL został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje m.in. 

 

 zmiany w sposobie pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych po przekroczeniu górnej 

granicy pierwszego przedziału skali podatkowej w PIT (85.528 zł). Zgodnie z projektem płatnik będzie 

pobierał wyższy PIT (32%) już w miesiącu przekroczenia limitu, a nie jak dotychczas, w miesiącu 

następnym; 

 zmianę terminów przesyłania informacji PIT-11 i PIT-8C do urzędu skarbowego. Wszyscy płatnicy, 

niezależnie od ilości zatrudnianych podatników, będą zobowiązani do przesyłania PIT-11 i PIT-8C do końca 

stycznia roku następującego po roku podatkowym; 

 wypełnianie zeznania przez Krajową Administrację Skarbową, bez konieczności składania wniosku przez 

podatnika. Od 15 lutego do 30 kwietnia podatnik będzie się mógł zapoznać ze swoim PIT-em na Portalu 

Podatkowym. Podatnik będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania 

podatkowego, poprawić je, czy też wypełnić PIT samodzielnie. Osoby, które rozliczą się elektronicznie, 

otrzymają szybszy zwrot nadpłaty – maksymalnie w ciągu 45 dni. 

 

Planowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. 
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NOWA ORDYNACJA PODATKOWA (PROJEKT) 

Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego przygotowała projekt ustawy z dnia 4 lipca 2018 r. – 

Ordynacja podatkowa oraz z dnia 24 lipca 2018 r. – przepisy wprowadzające ustawę Ordynacja 

podatkowa. Projekt został opracowany na podstawie kierunkowych założeń nowej ordynacji podatkowej 

przyjętych przez RM w dniu 13 października 2015 r. Projekt ustawy zawiera 728 artykułów i wprowadza szereg 

nowych regulacji, które mają obowiązywać od 2020 r., w tym: 

 

 wprowadzenie mediacji i umowy podatkowej jako nowych mechanizmów załatwiania sporów między 

podatnikami a organami podatkowymi; 

 możliwość stosowania na wniosek lub za zgodą strony uproszczonego (skróconego) postępowania 

podatkowego; 

 wydawanie wszystkich interpretacji podatkowych, w tym dotyczących podatków lokalnych przez jeden organ 

tj. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;  

 możliwość występowania przez organ właściwy do wydawania interpretacji z pytaniem prawnym do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego;  

 wydłużenie terminów na złożenie odwołania z 14 do 30 dni oraz zażalenia z 7 do 14 dni; 

 wprowadzenie dwóch okresów przedawnienia wymiaru podatku: tj. 3 lat – do podatków niezwiązanych 

z działalnością gospodarczą oraz 5 lat w zakresie należności podatkowych związanych z działalnością 

gospodarczą; 

 umożliwienie dokonania korekty deklaracji podatkowej w toku postępowania podatkowego, przed 

ewentualnym wydaniem decyzji podatkowej; 

 nową definicję nadpłaty uwzględniającą element bezpodstawnego wzbogacenia;  

 możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaty nawet po przedawnieniu, jeśli wynika ona z wyroku TSUE lub TK;  

 możliwość dokonania w trybie konsultacji z organem uzgodnień dotyczących przeszłych rozliczeń 

podatkowych; 

 możliwość współdziałania z organem w ramach programu poprawnego rozliczenia bieżących podatków, 

opartego na współpracy.  

 

ZMIANY ORDYNACJI PODATKOWEJ (STIR) 

Ustawa z 5 lipca 2017 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw została 

podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 1499. Ustawa zawiera zmiany związane 

z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (ustawa 

o STIR). Ustawa poza nielicznymi wyjątkami weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 22 sierpnia 

2018 r. 
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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym została opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 1588. Na mocy tej 

ustawy zmianie ulegną zasady opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku 

z posadowieniem na nich infrastruktury służącej do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii 

elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Taki grunt nie będzie opodatkowany jak nieruchomości 

związane z działalnością gospodarczą, bowiem umieszczenie tej infrastruktury nie oznacza zajęcia gruntu na 

prowadzenie działalności gospodarczej. Nowe rozwiązania będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.  

 

WYMIANA RAPORTÓW CBC – ZAKTUALIZOWANA LISTA PAŃSTW 

W dniu 8 sierpnia 2018 r. na swoich stronach Ministerstwo Finansów przedstawiło uaktualnioną listę państw, 

z którymi Polska posiada umowy upoważniające do wymiany raportów CBC według krajów. Umowy są 

konieczne dla wymiany raportów z państwami spoza UE. Ministerstwo zwróciło uwagę, że nie ma podstaw 

prawnych do wymiany raportów z Chinami, Hongkongiem, Izraelem, Katarem, Tajwanem oraz Turcją. Podmioty, 

które w CBC-P wskazały jako państwo złożenia raportu jeden z wymienionych krajów, mają obowiązek 

wskazania innego państwa lub złożenia raportu w Polsce (art. 84 ustawy z dnia 9 marca 2017 o wymianie 

informacji podatkowych z innymi państwami; dz. u. z 2017 r., poz. 648 ze zm.). 

 

NOWE INTERAKTYWNE FORMULARZE 

W komunikacie z 13 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że aktualnie testuje interaktywne 

formularze CIT-TP(2) oraz PIT-TP(2), których wzory zostały wprowadzone rozporządzeniami Ministra Finansów 

z dnia 2 lipca 2018 r. Wprowadzenie nowych formularzy umożliwia złożenie samego uproszczonego 

sprawozdania, bez składania korekty deklaracji CIT albo PIT właściwej dla danego podatnika. Złożenie samego 

uproszczonego sprawozdania, bez składania korekty odpowiedniej deklaracji, nie jest możliwe w przypadku 

starych załączników CIT/TP(1) oraz PIT/TP(1), które nie są traktowane jako odrębne deklaracje. 

O udostępnieniu formularzy interaktywnych na stronie e-Deklaracje Ministerstwo poinformuje w odrębnym 

komunikacie. 

 

NOWY FORMULARZ ERP-7 

W dniu 2 sierpnia 2018 r. ZUS udostępnił nowy formularz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7, 

który zastąpi dotychczasowy druk Rp-7. W formularzu ERP-7 znajdują się 3 dodatkowe kolumny oznaczone 

jako: 

 

 kwoty składników wynagrodzenia - należnych za dany rok kalendarzowy, wypłaconych obok wynagrodzenia 

za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia 
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rehabilitacyjnego, które w okresie pobierania tych świadczeń nie stanowiły podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenie społeczne/ubezpieczenia emerytalne i rentowe (kol.5); 

 kwoty przychodu należnego za dany rok kalendarzowy, który nie stanowił podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe 

(kol. 6); 

 kwoty innych wypłaconych należności, które nie zostały wykazane w kol.2-6 i ich rodzaj – o ile są one 

wliczane do podstawy wymiaru świadczeń (kol. 7). 

 

DOKUMENTACJA PGK 

W dniu 14 sierpnia 2018 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 7775  w sprawie 

ustalenia czy progi dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w przypadku 

podatkowych grup kapitałowych należy odnosić do PGK jako całości czy osobno do poszczególnych spółek 

wchodzących w skład PGK. Zdaniem MF, biorąc pod uwagę zarówno brzmienie art. 9a ust. 1 i ust. 3e updop, jak 

i prawno-podatkowy charakter konstrukcji PGK, uznać należy, że określając progi dotyczące sporządzenia 

dokumentacji podatkowej cen transferowych, punktem odniesienia powinien być PGK jako podatnik, a nie 

poszczególne spółki należące do PGK.  

 

INTERPRETACJE I ORZECZNICTWO  

   

PODATEK VAT 

 
Spółka i jej oddział to jeden podatnik 

Zgodnie z wyrokiem Trybunał Sprawiedliwości UE z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie C 16/17 (TGE Gas Engineering 

GmbH – Sucursal em Portugal), oddział oraz jego spółka macierzysta powinni być traktowani jak jeden podatnik 

VAT niezależnie od faktu, iż mają dwa odrębne numery identyfikacji podatkowej. W związku z tym organ 

podatkowy nie może odmówić oddziałowi prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) na podstawie 

not debetowych wystawionych przez zgrupowanie interesów gospodarczych, którego członkiem jest 

wspomniana spółka, a nie jej oddział, gdyż naruszałoby to artykuły 167 i 168 dyrektywy Rady 2006/112/WE oraz 

zasadę neutralności. 

 

Zmiana wykorzystania inwestycji 

Zgodnie z wyrokiem TSUE z 25 lipca 2018 r. w sprawie Gminy Ryjewo (sygn. akt C-140/17), zmiana 

przeznaczenia inwestycji (budowa świetlicy) poprzez rozpoczęcie jej wykorzystywania do celów komercyjnych, 

uprawnia gminę do odliczenia VAT poprzez korektę, jeżeli ze względu na swój charakter, mimo braku 

wyraźnego zamiaru wykorzystywania świetlicy do celów komercyjnych, inwestycja ta mogła być wykorzystywana 

zarówno do celów opodatkowanych jak i nieopodatkowanych. W konsekwencji, jeśli początkowo inwestycja była 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=720E29D82C11CB1DC12582D4003B822E&view=5
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wykorzystywana do realizacji zadań własnych, a następnie gmina zaczęła korzystać z niej do wykonywania 

czynności opodatkowanych, np. poprzez wynajem świetlicy, został spełniony warunek odliczenia ustanowiony 

w art. 168 dyrektywy 2006/112, zgodnie z którym podatnik powinien działać w takim charakterze w momencie, 

w którym dokonał nabycia.  

 

VAT od wydatków na używanie samochodów 

Zgodnie z wyrokiem NSA z 12 lipca 2018 r., (sygn. I FSK 1037/16), pomimo że decyzja derogacyjna Rady UE 

dotyczy wydatków na nabycie samochodów, to zawarte w krajowych przepisach ograniczenie w zakresie prawa 

do odliczenia podatku VAT zawartego w wydatkach na używanie samochodów zostało wprowadzone w zgodzie 

z art. 176 akapit 2 dyrektywy 2006/112/WE i zawartej w nim klauzuli stand still i nie może być uznane za 

nieprawidłową implementację decyzji derogacyjnej.  

 

Dodatkowe opłaty w leasingu finansowym 

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 31 lipca 2018 r., (sygn. akt III SA/Wa 3068/17), dodatkowe opłaty 

naliczanie zgodnie z umową leasingu finansowego, jak np. opłaty z tytułu czynności administracyjnych, za 

rejestrację pojazdu, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu w przypadku 

pojazdów, niezależnie od tego, że dotyczą czynności, które mogą być wykonywane przez okres wielu lat 

po zawarciu umowy leasingu, stanowią część usługi leasingu opodatkowanej jak dostawa towaru. 

 

Zaliczka na poczet czynszu bez VAT 

Zgodnie z wyrokiem NSA z 3 sierpnia 2018 r., (sygn. I FSK 1842/16), zaliczka na poczet czynszu za najem 

nieruchomości płatnego z góry, którą zgodnie z umową najemca miał wpłacić najpóźniej w dniu jej podpisania, 

nie rodzi obowiązku podatkowego w VAT, ani też obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej. Dzień podpisania 

umowy nie może być w tym przypadku uznany za termin płatności, który dla najmu determinuje szczególny 

moment powstania obowiązku podatkowego „nie późnej niż z chwilą upływu terminu płatności”.  

 

Wynagrodzenie wspólnika za zarządzanie 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z 2 sierpnia 2018 r., (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.357.2018.3.BW), odpłatne 

zarządzanie spółką osobową przez jej wspólnika jest prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego 

komandytariusz, który zarządza spółką komandytową za wynagrodzeniem powinien wystawiać faktury VAT 

dokumentujące wyświadczenie usług.  
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PODATEK CIT 

 
Zagraniczny fundusz zwolniony z CIT 

Zgodnie z wyrokiem NSA z 16.08.2018 r., (sygn. akt II FSK 2150/16), uwzględniając zasadę swobody przepływu 

kapitału, w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz niemieckiego funduszu inwestycyjnego działającego 

w Polsce za pośrednictwem transparentnej podatkowo spółki osobowej, należy zastosować zwolnienie 

podmiotowe w podatku CIT niezależnie od tego, że zwolnienie takie nie obejmuje polskich funduszy, które nie 

mogą inwestować za pośrednictwem spółek osobowych.  

 

Majątek zlikwidowanej spółki bez podatku 

Zgodnie z wyrokiem NSA z 31 lipca 2018 r., (sygn. akt II FSK 2049/16) majątek otrzymany ze zlikwidowanej 

zagranicznej spółki nie stanowi przychodu ze spełnienia świadczenia niepieniężnego, zatem nie podlega 

opodatkowaniu podatkiem CIT. Zdaniem NSA, wydanie majątku po likwidacji spółki nie jest następstwem 

wykonania zobowiązania niepieniężnego lecz stanowi rozdysponowanie mienia zlikwidowanej spółki. 

 

Limit kosztów usług niematerialnych 

Interpretacją z 2 sierpnia 2018 r., (nr 0114-KDIP2-3.4010.96.2018.6.MC), Dyr. KIS zmienił swoją wcześniejszą 

interpretację z 12 czerwca 2018 r., ( nr 0114-KDIP2-3.4010.96.2018.2.MC), uznając ostatecznie, że limit 

wydatków na usługi niematerialne zakupione od podmiotów powiązanych, wskazany w art. 15e ustawy o CIT, 

powinien uwzględnić ich wartość w kwocie netto, a nie brutto. 

 

Koszty wyburzenia starych budynków 

Zgodnie z wyrokiem NSA z 26 lipca 2018 r., (sygn. akt II FSK 1956/16), wydatki poniesione na wyburzenie 

starych budynków w celu realizacji nowej inwestycji, nie stanowią bezpośrednich kosztów uzyskania 

przychodów, lecz powinny zostać uwzględnione w wartości początkowej nowej inwestycji. 

 

Zbycie udziałów obejmuje dopłaty 

Zgodnie z wyrokiem NSA z 8 czerwca 2018 r., (sygn. akt II FSK 1689/16),  nie jest możliwe odrębne rozliczenie 

podatkowe przychodu ze sprzedaży wierzytelności z tytułu wniesionych dopłat do spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz odrębne rozliczenie przychodu ze sprzedaży udziałów w tej spółce. Dopłata oraz prawo 

do jej zwrotu są ściśle związane z udziałem i przysługują zawsze właścicielowi udziału, toteż prawa do zwrotu 

dopłaty nie można zbyć odrębnie od udziału. Tym samym kwota wniesionej dopłaty może być jedynie 

uwzględniona w cenie sprzedawanych udziałów i ewentualnie ją podwyższać. W opisanym przypadku, w którym 

podatnik zbył udziały w spółce oraz zawarł odrębną umowę na zwrot dopłat wniesionych do tej spółki, nie mają 

więc zastosowania rozwiązania właściwe dla obrotu wierzytelnościami, ani przepisy o braku opodatkowania kwot 

stanowiących zwrot dopłat do spółki.  



10 
 

 

JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp. K. 

North Gate Tower 

ul. Bonifraterska 17 

00-203 Warszawa 

 

T: +48 22 246 00 30 

F: +48 22 246 00 31 

E: office@jara-law.pl 

 

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym biuletynie są dostępne nieodpłatnie. Publikacja nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom 
informacyjnym. Żadnej z informacji zawartych w niniejszym materiale nie należy traktować jako porady prawnej ani oferty handlowej, w tym 
w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.  JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp.k. niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność tytułem jakichkolwiek 
roszczeń, strat, żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści lub materiałów zawartych w b iuletynie. 

 

www.jara-law.pl 

 

PODATEK PIT 

 
Pracownicze koszty z praw autorskich 

W odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów zapowiedział wydanie interpretacji ogólnej w sprawie 

stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń pracowników za prawa autorskie. 

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. zmienione przepisy dotyczące stosowania 50% kosztów uzyskania 

przychodu dla twórców, pomimo oficjalnych wyjaśnień MF udzielanych w odpowiedzi na interpelacje nadal 

budzą wiele wątpliwości. Interpretacja ma dotyczyć wszystkich rodzajów działalności twórczej i obejmować 

wyjaśnienie obowiązków pracodawców pełniących role płatnika podatku od wynagrodzeń.  

 

Zmiana udziału w zysku po zakończeniu roku 

Zgodnie z wyrokiem NSA z 10 sierpnia 2018 r., (sygn. akt II FSK 2159/16), zmiana proporcji udziału wspólnika 

w zysku spółki osobowej dokonana na koniec roku podatkowego, w wyniku której następuje zwiększenie udziału 

wspólnika w zysku spółki osobowej, nie powoduje powstania zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę. 

Oznacza to, że wspólnik spółki osobowej nie ma obowiązku korygowania zaliczek PIT oraz zapłaty odsetek za 

zwłokę w przypadku, gdy były one regulowane terminowo w oparciu o wstępną proporcją udziału w zysku, jeżeli 

proporcja ta uległa zmianie po zakończeniu roku w wyniku uchwały zgromadzenia wspólników.  

 

INNE 

 
Podatek od tablic reklamowych 

Zgodnie z wyrokiem NSA z 7 sierpnia 2018 r., (sygn. akt II FSK 1983-86/16), tablice reklamowe w formie 

wolnostojących billboardów należy uznać za budowle, gdyż cechują się odpowiednią stabilnością, a ich 

przeniesienie wymaga skomplikowanych działań logistycznych. Oznacza to, że podatek od nieruchomości 

powinien być w takim przypadku naliczany od wartości obiektu, a nie jego powierzchni. 

 

Zawieszenie biegu przedawnienia 

Zgodnie z wyrokiem NSA z 21 czerwca 2018 r., (sygn. akt I FSK 1363/16), zwrócenie się przez organ podatkowy 

na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 z 7 października 2010 r. w sprawie współpracy 

administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 268/1 

z 07.10.2010 r.) do organów innego państwa z wnioskiem o udzielenie informacji w celu określenia wysokości 

zobowiązania w podatku od towarów i usług, nie skutkuje zawieszeniem biegu terminu przedawnienia tego 

zobowiązania na podstawie art. 70a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 749 ze zm.). 
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Sukcesja w transgranicznym połączeniu 

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 8 sierpnia 2018 r., (sygn. akt III SA/Wa 3066/17), przepisy Ordynacji 

podatkowej dotyczące sukcesji podatkowej mają zastosowanie także do przejęć transgranicznych. Oznacza to, 

że polska spółka przejmująca spółkę z siedzibą na Cyprze, z dniem przejęcia wstąpi we wszelkie przewidziane 

w przepisach prawa i obowiązki spółki cypryjskiej. 

 


