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Legislacja  

 

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) 

W dniu 1 sierpnia 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji 

opublikowano zmodyfikowany projekt zmian do ustawy o VAT 

wprowadzający mechanizm split payment. Nowy projekt zakłada 

przesunięcie obowiązywania przepisów z 1 stycznia 2018 r. na 1 kwietnia 

2018 r. W projekcie uwzględniono szereg zmian postulowanych w toku 

konsultacji publicznych. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany 

w porównaniu z poprzednim projektem: 

 mechanizm podzielonej płatności będzie można stosować do 

regulowania całości zobowiązań, jak też ich części; 

 wniosek podatnika o zwrot VAT na rachunek VAT, zamiast na zwykły 

rachunek, będzie realizowany w ciągu 25 dni, licząc od dnia złożenia 

deklaracji VAT, przy czym termin ten nie będzie mógł być przedłużany 

przez urząd skarbowy; 

 skrócenie z 90 do 60 dni czasu, w którym naczelnik urzędu 

skarbowego będzie musiał zdecydować o przekazaniu środków 

z rachunku VAT na zwykły rachunek rozliczeniowy podatnika na jego 

wniosek; 

 płatności w ramach systemu podzielonej płatności będą mogły być 

dokonywane również na rachunek VAT firmy faktoringowej oraz 

z tego rachunku; wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności firmy 

faktoringowej za podatek nierozliczony przez dostawcę towarów lub 

usług, na rzecz którego działa ta firma faktoringowa; 

 możliwość powiązania jednego rachunku VAT z wieloma kontami 

posiadanych przez podatnika w danym banku, przy czym nie zmieni 

się pierwotna zasada, która zobowiązuje banki do utworzenia 

rachunków VAT dla każdego rachunku rozliczeniowego podatnika 

w  danym banku; 
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 możliwość zapłaty VAT ze środków zgromadzonych na koncie VAT 

przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych; 

 wykreślenie zapisu dotyczącego przejęcia przez urząd skarbowy 

środków z rachunku VAT, w przypadku wykreślenia podatnika 

z rejestru; 

 możliwość umownego ustalenia zasad oprocentowania środków na 

rachunku VAT między podatnikiem a bankiem; 

 zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie 

dokonywana w złotych. 

 

Poprawa otoczenia prawnego działalności innowacyjnej 

W dniu 03.08.2017 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało nowy 

tekst projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy 

otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Projekt ustawy zawiera 

zmiany do ustaw podatkowych, które mają na celu oddziaływanie na 

otoczenie regulacyjne prowadzenia działalności innowacyjnej. Zmiany 

mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.  

Najważniejsze zmiany obejmują:  

 zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-

rozwojową (B+R) do 100% (i 150% dla centrów badawczo-

rozwojowych – CBR);  

 doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do 

ulgi B+R, o środki inne niż trwałe, o inne niż umowa o pracę formy 

zatrudnienia, oraz osobny katalog kosztów dla CBR; 

 umożliwienie korzystania z ulgi B+R przedsiębiorstwom działającym w 

specjalnych strefach ekonomicznych (SEE) w odniesieniu do kosztów 

kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności 

na terenie SSE; 

 wydłużenie wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek 

kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych, zaangażowanych w 

działalność B+R (fundusze Venture Capital).  

 

Obniżona 0% stawka VAT dla pomocy poszkodowanym 

W dniu 28.08.2017 r. MF opublikowało projekt rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów 

i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz 

warunków stosowania stawek obniżonych. Projekt ma na celu 

umożliwienie czasowe (do dnia 30 listopada 2017 r.) stosowania 0% 

stawki VAT w odniesieniu do darowizn materiałów budowlanych 

przekazywanych na rzecz poszkodowanych w wyniku działania silnych 

wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań 

atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r., tj.: 

 osób fizycznych dysponujących nieruchomością, w której w wyniku 

ww. zdarzeń powstała szkoda,  

 podmiotów, które poniosły szkodę w obiektach, w których prowadzą 

działalność edukacyjną, ochrony zdrowia, kulturalną, w zakresie 

opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą, czy zbiorowego 

zakwaterowania uczniów lub studentów. 

Warunkiem stosowania przedmiotowej preferencji będzie zawarcie 

pomiędzy podatnikiem dokonującym darowizny materiałów budowlanych 

i obdarowanymi pisemnej umowy darowizny oraz posiadanie przez 

darczyńcę stosownych dokumentów (stosowne zaświadczenie lub kopia 

kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzanego 

przez ośrodki pomocy społecznej) potwierdzających poniesienie szkody w 

wyniku ww. zjawisk atmosferycznych. Projekt jest na etapie konsultacji 

publicznych. Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu ogłoszenia.  
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Jednorazowa amortyzacja 

W dniu 12 sierpnia 2017 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2017 r. weszła 

w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych (Dz. U. z 28.07.2017 poz.1448). Ustawa wprowadza 

możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia wydatków na środki 

trwałe do limitu 100 tys. zł, przy minimalnej wartości poniesionych 

wydatków w wysokości 10 tys. zł. Jednorazowa amortyzacja ma 

zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. 

i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków. 

Natomiast podatnicy podatku CIT, których rok podatkowy jest inny niż 

kalendarzowy i zakończył się po dniu 31 grudnia 2016 r., a przed 12 

sierpnia 2017 r., stosują nowe przepisy także do środków trwałych 

nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na 

poczet nabycia tych środków. 

 

Podatek od sprzedaży detalicznej 

W dniu 11.08.2017 r. na stronie rządowego centrum legislacji 

opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży 

detalicznej. Zgodnie z projektem przepisy ustawy o podatku od sprzedaży 

detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży 

detalicznej, osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r. Projekt jest na etapie 

uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Ustawa ma wejść 

w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  

 

 

 

Ostrzeżenie przed optymalizacją wynagrodzeń  

W dniu 01.08.2017 r. na stronie MF pojawił się komunikat szefa KAS 

ostrzegający przed stosowaniem optymalizacji opodatkowania 

wynagrodzeń pracowników (z reguły członków kadry zarządzającej) 

z wykorzystaniem programów motywacyjnych. Mechanizm polega na tym, 

że firmy sztucznie dzielą wynagrodzenie wypłacane pracownikom, aby 

część środków opodatkować niższą stawką PIT 19 %.  

Mechanizm optymalizacji przyjmuje następujące ogólne założenia: 

1. Pracodawca przyznaje pracownikom, uczestnikom programu 

motywacyjnego, należącym z reguły do kadry zarządzającej 

przedsiębiorstwa, instrument finansowy (instrument pochodny) 

w postaci prawa do otrzymania w przyszłości kwoty pieniędzy, której 

wysokość uzależniona będzie od osiągnięcia przez przedsiębiorstwo 

np. wybranych wskaźników finansowych, wyników wzrostu sprzedaży, 

produkcji. 

2. Uczestnik programu motywacyjnego nabywa tego rodzaju instrument 

finansowy nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą. 

3. Po upływie ustalonego okresu, w którym uczestnik „Programu 

Motywacyjnego" pozostawał pracownikiem przedsiębiorstwa, 

następuje rozliczenie instrumentu finansowego poprzez wypłatę 

pracownikowi kwoty pieniędzy. 

4. Wypłata wynagrodzenia zostaje zatem sztucznie podzielona na dwa 

działania, co przedstawiono na schemacie. 

Szef KAS informuje, że zajmuje w takich sprawach stanowisko 

wskazujące na występowanie uzasadnionego przypuszczenia możliwości 

zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 

z zastrzeżeniem, że ocena ta następuje na podstawie ogólnego opisu 
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przedstawianego przez zainteresowanego we wniosku o wydanie 

interpretacji.  

 

Komunikat MF - Zwrot VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży 

budowlanej 

Ministerstwo Finansów w dniu 16.08.2017 r. opublikowało na swojej 

stronie internetowej komunikat dotyczący zwrotów podatku VAT dla 

mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej. W komunikacie Ministerstwo 

poinformowało, iż w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2017 r. 

odwróconego VAT na usługi budowlane wykonywane przez niektóre 

podmioty, zwroty zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców 

świadczących usługi budowlane będą realizowane przez organy 

podatkowe w skróconym czasie, tj. nawet do 15 dni. 

 

ORZECZNICTWO 

 

PODATEK VAT 

Leasing finansowy z opcją odkupu stanowi dostawę towarów 

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z 28.06. 2017 r. (sygn. akt I SA/Po 

23/17) oddanie spółce nieruchomości do odpłatnego korzystania na 

podstawie umowy leasingu finansowego, która nie przenosi własności 

przedmiotu leasingu na korzystającego po zapłacie ostatniej raty lecz 

zawiera jedynie opcję wykupu, stanowi dostawę towarów a nie 

świadczenie usług. Nie ma przy tym znaczenia, czy leasingobiorca 

skorzysta, czy też nie, z możliwości nabycia przedmiotu leasingu po jego 

zakończeniu. W konsekwencji obowiązek podatkowy w VAT od całości 

wynagrodzenia należnego za leasing (rat leasingowych) powstanie 

z chwilą dostawy przedmiotu leasingu.  

 

Refakturowanie kosztów urządzenia biura a odwrócony VAT 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z dnia 28.07.2017 r. (nr 0111-KDIB3-

1.4012.152.2017.1.RSZ) w sytuacji, w której najemca lokalu zleci 

podatnikowi prace związane z jego wykończeniem i urządzeniem biura, 

mieszczące się w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, a następnie 

przeniesie koszty tych prac na właściciela lokalu, wystawiając na niego 

fakturę, wówczas należy przyjąć, że podatnik będzie podwykonawcą 

najemcy, bowiem najemca działa na rzecz właściciela jako wykonawca 

usługi. W konsekwencji podatnik będzie zobowiązany do rozliczenia usług 

świadczonych dla najemcy z zastosowaniem odwrotnego obciążenia. 

Natomiast w przypadku zwrotu nakładów na rzecz najemcy po 

zakończeniu umowy najmu, przedmiotem tej transakcji nie będą usługi 

budowlane. Usługi te nie były bowiem nabyte w celu ich odsprzedaży, 

lecz dla własnych celów najemcy. Odsprzedaż tych nakładów za ułamek 

ich pierwotnej wartości nie jest odsprzedażą usług budowlanych. Tym 

samym transakcja taka nie ma wpływu na wcześniejsze rozliczenia 

pomiędzy wykonawcami prac a najemcą. 

 

Stosowanie 0% stawki VAT w transakcjach łańcuchowych 

Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie Toridas (C-386/16) podatnik, który 

dokonuje dostawy w łańcuchu dostaw, nie jest uprawniony do stosowania 

0% stawki VAT, jeżeli sprzedany przez niego towar został wywieziony 

poza terytorium kraju dopiero w wyniku kolejnej dostawy, dokonanej 

przez odbiorcę na rzecz podmiotów z innych krajów UE. W takim 
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przypadku dostawa dokonana przez tego podatnika jest dostawą krajową 

z zastosowaniem właściwej stawki VAT. 

 

Członek zarządu-menadżer jest podatnikiem VAT 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z 21.07.2017 r. (nr 0111-KDIB3-

1.4012.91.2017.2.JP) czynności wykonywane przez prezesa zarządu na 

podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w związku 

z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, należy uznać za 

odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Dotyczy to również sytuacji, gdy kontrakt menadżerski nie przewiduje 

odpowiedzialności prezesa-menedżera wobec osób trzecich. 

 

Kiedy następuje wykonanie usługi budowlanej 

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 6.07.2017 r. (sygn. I FSK 2148/15), 

usługę budowlaną lub budowlano-montażową należy uznać za wykonaną 

w rozumieniu art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze 

zm.), z momentem faktycznego zakończenia zrealizowanych zgodnie 

z projektem i zasadami wiedzy technicznej robót budowlanych lub ich 

części (w przypadku usługi odbieranej częściowo), zgłoszonego przez 

wykonawcę ich odbiorcy. Moment ten należy odróżnić od sporządzenia 

i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, mającego na celu 

udokumentowanie i potwierdzenie momentu faktycznego zakończenia 

prac lub ich części. 

 

 

Używanie samochodu do celów mieszanych 

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 14.07.2017 r. (sygn. akt. I FSK 1799/15), 

w przypadku gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane zarówno do 

działalności gospodarczej, jak i na cele prywatne pracowników, 

ograniczenie odliczenia VAT ma zastosowanie do wszystkich wydatków 

związanych z używaniem tych pojazdów, w tym usług parkowania, 

naprawy usterek i uszkodzeń pojazdów, obowiązkowe przeglądy 

okresowe pojazdów, przeglądy gwarancyjne oraz pogwarancyjne 

pojazdów, sezonowe wymiany opon pojazdów, okresowe mycie pojazdów 

bez względu na to, wydatki czy powstały w trakcie używania pojazdu do 

celów służbowych czy prywatnych. W związku z powyższym spółce nie 

przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego 

z tymi wydatkami. 

 

Samochód tylko do działalności gospodarczej 

Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 19.07.2017 r. (sygn. akt I 

SA/Wr 415/17),  podatnik powinien ustalić takie zasady korzystania 

z pojazdów samochodowych, które stwarzają okoliczności dla 

rzeczywistego używania pojazdów samochodowych jedynie do celów 

działalności gospodarczej. Tylko wówczas zostanie spełniony warunek 

przewidziany w treści art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm. ). Jeżeli 

natomiast istnieje potencjalna możliwość użycia pojazdów do celów 

prywatnych, to wskazany powyżej warunek nie zostaje wypełniony.  
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Jazdy demonstracyjne muszą być ewidencjonowane 

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 17.07.2017 r. (sygn. III 

SA/Wa 2965/16)  pełne odliczenie VAT od pojazdów demonstracyjnych 

w postaci samochodów i motocykli udostępnionych klientom spółki (np. 

dziennikarzom motoryzacyjnym w celu jazd próbnych) będzie 

przysługiwało pod warunkiem prowadzenia ewidencji zgodnie 

z właściwymi przepisami. 

 

PODATEK CIT 

 

Kara za nieterminowe wykonanie robót 

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 9.08.2017 r., (sygn. akt II FSK 1860/15) 

kary za niewykonanie robót w terminie nie można zaliczyć do kosztów 

uzyskania przychodów, niezależnie od tego, że tego rodzaju kara nie 

została wprost wymieniona w katalogu wydatków niezaliczanych do 

kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem NSA kary za opóźnienie 

w wykonaniu zlecenia nie mieszczą się w definicji kosztu podatkowego. 

 

Zespół składników bez należności może stanowić przedsiębiorstwo 

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 03.08.2017 r. (sygn. akt II FSK 3183/16), 

za przedsiębiorstwo można uznać zespół składników majątkowych, który 

nie posiada wszystkich elementów opisanych w definicji przedsiębiorstwa 

w kodeksie cywilnym. Jeśli więc przedmiotem nabycia jest zespół 

składników majątkowych bez środków zgromadzonych na rachunkach 

bankowych i bez należności, ale istota przedsiębiorstwa jest zachowana, 

to nabyte składniki należy uznać za przedsiębiorstwo. 

Podatek u źródła od urządzenia przemysłowego 

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 9.08.2017 r. (sygn. akt II FSK 1963/15) 

pod pojęciem „urządzenie przemysłowe” o którym mowa w art. 21 ust. 1 

pkt 1 ustawy o CIT, należy rozumieć każde urządzenia służące 

pozyskiwaniu źródeł zarobkowania a nie tylko takie, które są 

wykorzystywane bezpośrednio do produkcji czy przemysłu. Takim 

urządzeniem będzie zatem także sprzęt wykorzystywany na etapie 

przedprodukcyjnym, do wykonywania usług specjalistycznych (usługi 

sejsmiczne, wiertnicze, szczelinowanie hydrauliczne). W konsekwencji 

wynagrodzenie płacone za wynajem tego sprzętu podmiotom 

zagranicznym podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła.  

 

Wzajemne poręczenia spółek powiązanych bez CIT 

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 14.07.2017 r. dokonywanie 

wzajemnych poręczeń pomiędzy spółkami nie stanowi nieodpłatnego 

świadczenia. W przypadku, w którym w ramach polityki poręczeń 

stosowanych w grupie, spółka uzyskuje poręczenie od innej spółki z 

grupy i jednocześnie jest zobowiązana do udzielenia takiego poręczenia 

na żądanie, nie otrzymuje nieodpłatnego ani częściowo odpłatnego 

świadczenia, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób prawnych.  

 

Ceny transferowe w rozliczeniach Oddziału z Centralą 

W interpretacji z dnia 2.08. 2017 r. (nr 0111-KDIB1-

3.4010.153.2017.1.MST) Dyr. KIS potwierdził stanowisko polskiego 

Oddziału w sprawie zasad rozliczeń z Jednostką macierzystą z siedzibą 

w Szwecji za czynności wewnętrzne oraz obrót zewnętrzny.  
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Zgodnie z tym stanowiskiem  należy wyodrębnić dwie sytuacje: 

 jeżeli polski Oddział ponosi na rzecz szwedzkiej Centrali nakłady, 

które nie pozostają w bezpośrednim związku z przychodami 

osiągniętymi przez Centralę (chodzi tutaj o nakłady związane 

z ogólnym funkcjonowaniem Jednostki macierzystej ponoszone przez 

Oddział – nakłady na modernizację oprogramowania Jednostki 

macierzystej oraz koszty ogólnego zarządu, którymi Oddział obciąża 

Jednostkę macierzystą, ustalone w proporcji przychodu, jaki zakład 

uzyskuje w związku z wykonaniem usług wewnętrznych na rzecz 

Jednostki macierzystej do przychodu łącznego Oddziału), to nie 

można do nich zastosować tzw. cen rynkowych, tzn. nie można 

powiększyć tych nakładów o tzw. marżę rynkową, tak jak między 

podmiotami niezależnymi, ponieważ w wyniku obrotu wewnętrznego 

nie powstają zyski dla przedsiębiorstwa jako całości, 

 

 jeżeli polski Oddział ponosi na rzecz Jednostki macierzystej nakłady, 

które pozostają w bezpośrednim związku z przychodami osiągniętymi 

przez Jednostkę macierzystą, to można do nich zastosować zasadę 

tzw. cen rynkowych, czyli uwzględnić odpowiednio marżę rynkową. 

Ponieważ przedmiotem działalności Centrali jest udzielanie pożyczek 

dotyczyć to będzie usług informatycznych odsprzedawanych 

następnie przez Jednostkę macierzystą na rzecz spółek zależnych. 

Świadczeniom Oddziału można bowiem przypisać udział w tworzeniu 

wartości dodanej, a tym samym określony udział w obrocie 

zewnętrznym Spółki jako całości. Powyższa marża będzie doliczana 

także tej części kosztów ogólnego zarządu, którymi Oddział obciąży 

Jednostkę macierzystą ustalonymi w proporcji przychodu, jaki zakład 

uzyskuje w związku z wykonaniem wyżej wymienionych usług na 

rzecz Jednostki macierzystej do łącznego przychodu Oddziału. 

PODATEK PIT 

 

Ryczałt samochodowy nie obejmuje paliwa 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z dnia 11.08.2017 r. (nr 0113-KDIPT2-

3.4011.154.2017.1.IS) finansowanie przez pracodawcę zakupu paliwa do 

służbowego samochodu, które zostanie zużyte przez pracowników na 

cele prywatne, powoduje powstanie dodatkowego przychodu ze stosunku 

pracy który należy opodatkować podatkiem PIT. Zdaniem Dyr. KIS koszty 

paliwa nie mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie za używanie 

służbowego samochodu do celów prywatnych.  

 

Program dobrowolnych odejść z PIT 

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 24.08.2017 r. (sygn. II FSK 2678/16) 

odprawa wypłacana pracownikowi w ramach Programu dobrowolnych 

odejść stanowi zapłatę za rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem 

a nie odszkodowanie. W związku z tym odprawa ta nie korzysta ze 

zwolnienia z podatku PIT na podstawie art. 21 ust.1 pkt 3 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przepis dotyczy 

odszkodowania i zadośćuczynienia.  
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POZOSTAŁE 

 

Zmiana roku podatkowego wymaga wpisu do KRS 

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8.08.2017 r. (sygn. II FSK1851/15) 

w celu skutecznej zmiany roku obrotowego (podatkowego) konieczny jest 

wpis do KRS. Nie wystarczy podjęcie uchwały przez zgromadzenie 

wspólników i zgłoszenie zmiany do sądu rejestrowego. Taka zmiana musi 

być bowiem zaakceptowana przez sąd, co wynika z art. 430 par. 1 i par. 2 

ksh. 

 

Opłaty za rozłożenie płatności na raty a podatek bankowy 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z dnia 11.07.2017 r. (nr 0111-KDIB1-

3.4016.1.2017.1.JKT) pobierane płatności za rozłożenie na raty płatności 

należnej za usługę wyświadczoną konsumentowi powoduje skutki 

w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych. Sprawa 

dotyczyła spółki, która zamierzała rozłożyć na raty płatności osobie 

fizycznej za wykonane usługi niezwiązane z prowadzoną przez klienta 

działalnością gospodarczą i obciążyć konsumenta kosztami związanymi 

z odroczonym terminem płatności. Zdaniem spółki będzie ona w takim 

przypadku zobowiązana do zapłaty podatku bankowego. Natomiast 

podatek ten nie wystąpi,  gdy spółka rozłoży płatność na raty, ale nie 

doliczy za to żadnej dodatkowej opłaty. Dyr. KIS uznał stanowisko spółki 

za prawidłowe i podkreślił, że: 

 jeśli spółka zamierza dokonywać rozłożenia płatności za wykonywane 

usługi i pobierać za to dodatkowe opłaty, 

 jedną ze statutowych działalności spółki jest prowadzenie finansowej 

działalności usługowej, 

 prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej. 

to jest instytucją pożyczkową w rozumieniu ustawy o kredycie 

konsumenckim, a co za tym idzie – kredytodawcą w rozumieniu ustawy 

o podatku od niektórych instytucji finansowych, zatem może zostać 

uznana za podatnika tego podatku.  

 

Składki ZUS od świadczeń na rzecz pracowników  

Zgodnie z decyzją oddziału ZUS w Gdańsku z dnia 25 lipca 2017 r. (znak: 

DI/100000/43/727/2017), do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne należy doliczyć wartość czynszu wraz z opłatami 

za media ponoszonymi przez pracodawcę w związku z najmem domu 

jednorodzinnego dla pracowników. 



 

 

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  biuletynie. 
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