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Legislacja 

Duża nowelizacja CIT i PIT 2018 
 

W dniu 5 września 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji 

opublikowano stanowisko MF w sprawie uwag zgłoszonych w toku 

konsultacji publicznych do projektu zmian CIT i PIT na 2018 r. Wynika 

z niego, że MF zamierza uwzględnić niektóre uwagi i zmodyfikować 

wcześniejszy projekt z 12 lipca 2017 r. 

Główne zmiany mają obejmować: 

 

Podatek od nieruchomości komercyjnych 
 

 z opodatkowania zostaną wyłączone budynki biurowe 

wykorzystywane przez podatnika na własne potrzeby (np. siedziba), 

 podstawą opodatkowania będzie nadwyżkę wartości budynków ponad 

kwotę 10 mln zł, 

 stawka podatku zostanie obniżona z 0,42% do 0,035% miesięcznie. 

 
Koszty usług niematerialnych 

 
 ograniczenie kosztów nie będzie dotyczyło usług, opłat i licencji 

ponoszonych na rzecz podmiotów niepowiązanych z podatnikiem, jak 

też ponoszonych w ramach podatkowej grupy kapitałowej, a ponadto 

z ograniczenia zostaną wyłączone usługi księgowe, prawne oraz 

usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, 

 podwyższenie do 3 mln zł progu, do którego koszty usług 

niematerialnych, opłat i licencji podlegać mogą zaliczeniu do kosztów 

uzyskania przychodów w całości, bez odnoszenia ich wysokości do 

wskaźnika (podatkowego)  EBITDA,  

 umożliwienie podatnikom przenoszenia na przyszłe okresy (do 5 lat 

podatkowych) kwoty kosztów ww. usług, opłat i licencji 

przekraczającej limit obowiązujący w danym roku. 
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Podział na źródła przychodów 
 

Zakładany w poprzednim projekcie podział na źródła przychodów 

w podatku CIT nie będzie dotyczył banków, SKOK-ów oraz instytucji 

finansowych. Wszystkie przychody uzyskiwane przez te podmioty będą 

traktowane jako przychody z zysków kapitałowych. 

 

Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK) 

 

 skrócenie do maksymalnie 3 lat okresu (w poprzednim projekcie było 

5 lat), w jakim spółki tworzące uprzednio PGK będą musiały rozliczyć 

wstecznie podatek CIT od własnych dochodów w związku 

z naruszeniem warunków funkcjonowania PGK,  

 wsteczne rozliczenie podatku w takich sytuacjach nie będzie 

obejmować okresu poprzedzającego 1 stycznia 2018 r. 

tj. planowanego dnia wejścia ustawy w życie. 

 

Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC) 
 

 projekt zostanie doprecyzowany przez wskazanie kryteriów, jakie 

należy wziąć pod uwagę przy ocenie „istotności” działalności 

prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w państwie 

członkowskim UE (EOG), 

 warunek prowadzenia przez zagraniczną spółkę kontrolowaną istotnej 

rzeczywistej działalności gospodarczej będzie oceniany przez pryzmat 

działalności prowadzonej przez tę spółkę. W szczególności będzie 

brany pod uwagę stosunek przychodów uzyskiwanych 

przez zagraniczną spółkę kontrolowaną z prowadzonej rzeczywistej 

działalności gospodarczej do jej przychodów ogółem. 

Planowane wejście w życie 1 stycznia 2018 r. 

Dobowe wyciągi bankowe 

W dniu 1 września 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji 

opublikowano nowy projekt ustawy z dnia 9 sierpnia 2017 r. o zmianie 

ustawy - Ordynacja podatkowa, w którym MF wycofało się 

z wprowadzenia obowiązku przekazywania przez podatników Szefowi 

KAS dobowych wyciągów z rachunków bankowych w formie Jednolitego 

Pliku Kontrolnego (JPK_WB). W związku z tym zmodyfikowany projekt 

zawiera jedynie poniższe zmiany, zgodnie z którymi: 

 dane z analizy JPK będą mogły stanowić dowód w postępowaniu 

podatkowym, 

 na wniosek kontrahentów podatnika organy podatkowe będą mogły 

wydawać zaświadczenia informujące o tym, czy podatnik złożył 

wymagane deklaracje, czy wykazał w nich wszystkie transakcje oraz 

czy zapłacił należny podatek . 

Proponowane zmiany mają wejść w życie 1 października 2017 r. 

 

Wykorzystywanie sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych 

W dniu 14 września 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji 

opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla 

wyłudzeń skarbowych. Projekt przewiduje: 

 banki i SKOKi będą zobowiązane do przekazywania do STIR danych 

dotyczących rachunków przedsiębiorców oraz transakcji 

dokonywanych między przedsiębiorcami, w tym stanowiących 

odpowiednio tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK 

w celu ustalenia wskaźnika ryzyka, 
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 wskaźnik ryzyka będzie ustalany przez izbę rozliczeniową 

automatycznie w STIR, nie rzadziej niż raz dziennie i będzie 

przekazywany przez izbę rozliczeniową Szefowi KAS, a także bankom 

i SKOK, przy czym informacje o wskaźniku ryzyka nie będą 

udostępniane przedsiębiorcom, 

 wskaźnik ryzyka będzie ustalany w odniesieniu do przedsiębiorcy na 

podstawie opracowanych przez izbę rozliczeniową algorytmów, 

uwzględniających najlepsze praktyki sektora bankowego 

i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakresie 

przeciwdziałania wykorzystywaniu ich działalności do przestępstw 

oraz przestępstw skarbowych, 

 Szef KAS będzie dokonywał analizy ryzyka uwzględniając 

w szczególności wskaźnik ryzyka oraz informacje i zestawienia 

przekazane przez izbę rozliczeniową w oparciu o dane uzyskane od 

banków i SKOK-ów, 

 Szef KAS będzie uprawniony do uzyskania w trybie wnioskowym, za 

pośrednictwem STIR, dodatkowych informacji od banków i SKOK-ów 

związanych z wykonywaną analizą ryzyka, 

 utrzymano możliwość wystąpienia przez Szefa KAS do banku lub 

SKOK z żądaniem blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 72 

godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy 

ryzyka, wskazują, że przedsiębiorca może wykorzystywać działalność 

banków lub SKOK-ów do celów mających związek z wyłudzeniami 

skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia 

skarbowego, przy czym Szef KAS będzie uprawniony do przedłużenia 

blokady rachunku przedsiębiorcy na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 

miesiące, 

 prowadzenie elektronicznie wykazów podmiotów, które nie zostały 

zarejestrowane jako podatnicy VAT, zostały wykreślone z rejestru z 

urzędu bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu lub zostały 

przywrócone jako podatnicy VAT; wykazy będą udostępniane w BIP 

MF. 

Planowane wejście w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

Obniżona 0% stawka VAT dla pomocy poszkodowanym 

Minister Rozwoju i Finansów w dniu 4 września 2017 r. podpisał 

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, 

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

stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 1702). Rozporządzenie 

zezwala na stosowanie 0 %. stawki VAT dla darowizn materiałów 

budowlanych przekazanych w okresie od 12 sierpnia do 30 listopada 

2017 r. na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic, które miały miejsce 

w sierpniu 2017 r. Stawkę 0% stosuje się pod warunkiem że: 

 zostanie zawarta pisemna umowa darowizny między podatnikiem 

a poszkodowanym, natomiast w przypadku darowizn przekazanych 

w okresie od 12 sierpnia 2017 r. do dnia wejścia w życie 

rozporządzenia (4 września 2017 r.) dokumentem wystarczającym 

jest pisemne potwierdzenie przez poszkodowanego faktu otrzymania 

darowizny materiałów budowlanych, 

 poszkodowany dostarczy podatnikowi, który przekazuje darowiznę, 

dokument potwierdzający powstanie szkody w nieruchomości. 

Rozporządzenie weszło w życie 4 września 2017 r. 

 

Dokumentacja local file i master file 

W dniu 7 września 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji 

opublikowano najnowszą wersję projektu rozporządzenia Ministra 

Finansów i Rozwoju w sprawie informacji zawartych w dokumentacji 
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podatkowej w zakresie podatku CIT oraz PIT. Projekt oczekuje na podpis 

Ministra. 

 rozporządzenie stanowi uzupełnienie ustawowych wymogów 

dotyczących dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi (tzw. 

local file) oraz dokumentacji zawierającej informacje o grupie (tzw. 

master file). W zakresie dokumentacji local file projekt precyzuje 

pojęcie „wartość transakcji”, przez którą rozumie się wartość 

wynikającą z faktur oraz dokonanych płatności, a jeśli nie można ich 

podać (np. nie są wystawiane faktury), wartość wynikająca z umowy, 

 w projekcie zrezygnowano z obowiązku opisu struktury prawnej, 

właścicielskiej i zarządczej, a obowiązkowy będzie jedynie opis 

struktury organizacyjnej. Dane dotyczące rodzaju powiązań powinny 

być aktualne na pierwszy dzień roku podatkowego, a jeżeli podatnik 

sporządza dokumentacje po zakończeniu roku, wówczas podaje dane 

według stanu z dnia zakończenia roku podatkowego, 

 projekt precyzuje zakres analizy funkcjonalnej, która ma obejmować 

opis działań podmiotów w grupie kapitałowej z uwzględnieniem 

zaangażowanego kapitału ludzkiego, ponoszonych ryzyk, w tym 

sprawowania kontroli nad tymi ryzykami oraz posiadania zdolności 

finansowych do ich ponoszenia, dane dotyczące zaangażowanych 

aktywów, w tym wartości niematerialnych i prawnych. 

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

  

Zmiany JPK_VAT 

W sierpniu 2017 r. zakończyła się pierwsza faza konsultacji publicznych 

w sprawie zmian w strukturze JPK. Jej celem ma być pełniejsze 

raportowanie informacji o transakcjach oraz usuniecie z niej zbędnych 

informacji. Od 1 stycznia 2018 r. struktura JPK_VAT obejmie wszystkich 

podatników i prawdopodobnie zastąpi deklaracje VAT-7. Resort proponuje 

rozszerzyć zakres obowiązków sprawozdawczych prezentowanych 

w JPK_VAT m.in. o informacje dotyczące terminów i sposobów płatności, 

rodzaju transakcji oraz informacji o numerach dokumentów 

transportowych. Zdaniem MF przyspieszyłoby to badanie prawidłowości 

rozpoznawania obowiązku podatkowego. Ma być również rozszerzona 

sekcja zakupów poprzez dodanie daty sprzedaży, w celu weryfikacji 

momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego. 

 

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy 

o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (projekt z 16 sierpnia 2017 r.). Rejestr 

ma być prowadzony w systemie informatycznym i będzie publikowany na 

stronie BIP resortu sprawiedliwości. Rejestr ma mieć charakter jawny 

i będzie zawierał informacje o osobach fizycznych i prawnych, względem 

których prowadzone są lub były postępowania restrukturyzacyjne 

i upadłościowe, a także osób, wobec których przeprowadzono 

bezskuteczną egzekucję przez komornika sadowego, organy podatkowe 

lub ZUS. Nowy system ma być wprowadzany etapami.  

Przepisy mają obowiązywać od 1 lutego 2019 r. 

 

Monitoring horyzontalny 

W dniu 25 lipca 2017 r. zostało podpisane zarządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej 

Administracji Skarbowej na lata 2017-2020. W dokumencie zostały 

wskazane misja i wizja KAS, cele do osiągnięcia, wskaźniki ich pomiaru 

oraz zasady składania raportów. Rozporządzenie przewiduje wdrożenie 
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mechanizmów współpracy z wybranymi kluczowymi podatnikami 

(prawdopodobnie będzie to grupa największych podatników) w zakresie 

monitoringu horyzontalnego, czyli kształtowania dobrych relacji między 

organem podatkowym i podatnikiem, które będzie skutkować 

podpisaniem umowy o prawidłowym wypełnianiu obowiązków 

podatkowych, a także wykrywaniem ryzyka w oparciu o ramy nadzoru 

podatkowego (tax control framework). 

 

Stawki podatków i opłat lokalnych 

W obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 28 lipca 2017 r. (M. P. 

poz. 800) opublikowano nowe stawki maksymalne podatku od 

nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. 

Zgodnie z ww. obwieszczeniem górne granice stawek kwotowych na rok 

2018 zostały podniesione średnio o 1,9%. Wysokość stawek podatków 

i opłat lokalnych w danym roku określa każda gmina w uchwale rady 

gminy podjętej w roku poprzednim, przy czym stawki określone przez 

radę gminy nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych ustalonych 

przez Ministra Rozwoju i Finansów. 

 

Ostrzeżenie przed optymalizacją - darowizna znaków towarowych 

W dniu 1 września 2017 r. na stronie MF pojawiło się kolejne ostrzeżenie 

Szefa KAS dotyczące optymalizacji podatkowej dotyczące darowizny 

znaków towarowych. 

Działania podejmowane w ramach optymalizacji polegają na dokonaniu 

szeregu typowych czynności, w skład których wchodzą: 

 założenie spółki osobowej, niebędącej podatnikiem podatku 

dochodowego od osób prawnych (spółka jawna, spółka 

komandytowa), do której przystępują także osoby z kręgu najbliższej 

rodziny wnioskodawcy (wnioskodawców), 

 dokonanie przez jednego ze wspólników darowizny na rzecz takiej 

spółki osobowej, w postaci wartości niematerialnej i prawnej (np. 

prawa do znaku towarowego), wytworzonej przez darczyńcę i 

wykorzystywanej w jego dotychczasowej działalności gospodarczej, 

 rozpoczęcie wykorzystywania otrzymanej wartości niematerialnej i 

prawnej przez spółkę osobową poprzez udzielanie wspólnikom, w tym 

darczyńcy, licencji na wykorzystywanie otrzymanego w drodze 

darowizny prawa. 

W opinii Szefa KAS wskazane schematycznie działania przeprowadzane 

są w celu osiągnięcia korzyści podatkowej sprzecznej z przepisami 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szef KAS informuje, 

iż zajmuje w takich sprawach stanowisko wskazujące na występowanie 

uzasadnionego przypuszczenia możliwości zastosowania klauzuli 

przeciwko unikaniu opodatkowania z zastrzeżeniem, iż ocena ta 

następuje wyłącznie na podstawie opisu przedstawianego przez 

zainteresowanego we wniosku o wydanie interpretacji. 

 

Orzecznictwo 

 

PODATEK VAT 

 

Licencja na oprogramowanie nie jest usługą ciągłą 

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 5 września 2017 r. (sygn. akt I FSK 

2319/15) usługa polegająca na udzieleniu licencji na oprogramowanie 

komputerowe nie jest usługą ciągłą, a w konsekwencji obowiązek 
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podatkowy od tej usługi powstanie na zasadach ogólnych, tj. z chwilą 

dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zdaniem NSA, skoro 

spółka po przeniesieniu praw do oprogramowania oraz zakończeniu prac 

wdrożeniowych nie dokonuje żadnych czynności, to nie można uznać, że 

usługa ma charakter ciągły. 

 

Podstawa opodatkowania VAT przy aporcie 

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 29 sierpnia 2017 r. (I FSK 2326/15) 

podstawą opodatkowania aportu składników majątkowych (znaku 

towarowego) do spółki komandytowo-akcyjnej jest wartość nominalna 

obejmowanych akcji pomniejszona o kwotę podatku VAT a nie wartość 

emisyjna. 

 

Przeniesienie nieruchomości w zamian za zobowiązania 

Zgodnie z wyrokiem NSA z 1 września 2017 r. (sygn.I FSK 864/14) 

przeniesienie na gminę własności nieruchomości w zamian za 

zobowiązania podatkowe nie stanowi odpłatnej dostawy w rozumieniu 

ustawy o VAT, o ile podatnik wcześniej nie odliczył podatku od 

przenoszonej nieruchomości. 

 

Wartość palet wchodzi do podstawy opodatkowania 

Zgodnie z wyrokiem NSA z 25 sierpnia 2017 r. (sygn. I FSK 1315/15) 

dostawa palet jest czynnością pomocniczą w stosunku do dostawy 

towarów, a w konsekwencji koszty palet, na których jest dostarczany 

towar są kosztami opakowania i powinny zwiększać podstawę 

opodatkowania z tytułu dostawy towarów. 

 

Cash pooling a VAT 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z 24 sierpnia 2017 r. (sygn.0111-KDIB3-

1.4012.226.2017.2.WN) czynności Uczestników cash poolingu nie mogą 

być uznane za podlegającą opodatkowaniu VAT usługę. W rzeczywistości 

bowiem Uczestnicy cash poolingu, w tym Pool Leader, nie świadczą 

żadnej usługi ani sobie nawzajem ani Bankowi, a jedynie korzystają 

z usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową świadczonej 

przez Bank. Kwalifikacji tej nie zmienia fakt, iż w ramach korzystania z tej 

usługi, dokonywane są przez Bank przelewy sald dodatnich i sald 

ujemnych z Rachunków Uczestników na Rachunek Pool Leadera 

i z powrotem. Dokonywanie takich przelewów jest warunkiem koniecznym 

do funkcjonowania cash poolingu opartego na przelewach rzeczywistych - 

wykonywane są one pomocniczo, w ramach i w celu świadczenia przez 

Bank usługi zarządzania płynnością finansową Uczestników cash 

poolingu, w tym Pool Leadera. Nie oznacza to jednak, że Uczestnicy cash 

poolingu albo Pool Leader stają się usługodawcami. Natomiast 

w przypadku, gdy bank posiada siedzibę poza terytorium kraju (Francja), 

Wnioskodawca z tytułu nabycia od banku usługi w ramach Umowy Cash 

Poolingu rzeczywistego będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od 

towarów i usług na zasadzie importu usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 

w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. 

 

Zwrotne przeniesienie wierzytelności 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z 14 lipca 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-

1.4012.59.2017.2.BW) zwrotne przeniesienie wierzytelności dokonane 

w oparciu o pierwotną umowę cesji wierzytelności, nie stanowi odrębnego 
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świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, 

w konsekwencji nie podlega VAT. 

Odliczenie VAT z faktur po podziale spółki 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z 6 września 2017 r. (sygn. 0113-

KDIPT1-1.4012.420.2017.1.MW) w sytuacji, w której w dniu lub po dniu 

podziału, sprzedawcy wystawią faktury dokumentujące zrealizowaną 

przed podziałem dostawę towarów lub wykonanie usługi dotyczące 

działalności prowadzonej w ramach Części Wydzielanej, wskazując jako 

nabywcę dane Spółki Dzielonej, uprawnionym do odliczenia podatku 

z takich faktur będzie Spółka Przejmująca. Na Spółce Przejmującej 

będzie ciążył jednak obowiązek korekty danych nabywcy umieszczonych 

na takich fakturach, której powinien dokonać w drodze wystawienia noty 

korygującej, gdyż ww. dokumenty będą wystawione na podmiot już 

nieistniejący, podczas gdy faktycznym nabywcą będzie już Spółka 

Przejmująca. Transakcja w rzeczywistości dokonywana będzie pomiędzy 

innymi podmiotami niż wskazane w fakturze, w wyniku błędu co do 

oznaczenia danych nabywcy. 

  

Dostawa konstrukcji stalowych z montażem 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z 25 sierpnia 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-

1.4012.314.2017.1.JP) dostawa konstrukcji stalowych wyprodukowanych 

przez spółkę wraz z ich montażem stanowi świadczenie kompleksowe, 

w ramach którego montaż stanowi świadczenie pomocnicze. 

W konsekwencji przedmiotowa dostawa wraz z usługą montażu 

wykonywana na rzecz generalnego wykonawcy będzie opodatkowana 

stawką podatku VAT 23%, bez zastosowania mechanizmu odwrotnego 

obciążenia. 

PODATEK CIT 

  

Kaucje gwarancyjne a koszty CIT 

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 8 września 2017 r. (sygn. III 

SA/Wa 2575/16) kaucje gwarancyjne utracone przez spółkę w wyniku 

upadłości likwidacyjnej kontrahenta, mogą być zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów, bowiem przestały być wydatkami o charakterze 

zwrotnym a stały się wydatkami definitywnymi. 

  

Kontrakty terminowe a działalność strefowa 

Zgodnie z wyrokiem NSA z 30 sierpnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 1703/15) 

różnice kursowe powstałe w wyniku realizacji kontraktów 

zabezpieczających typu forward, nie są objęte zwolnieniem z podatku CIT 

przewidzianym dla działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, 

bowiem działalność spółki objęta zezwoleniem dotyczyła działalności 

produkcyjnej a nie finansowej. 

 

Koszty niezamortyzowanej inwestycji 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z 18 sierpnia 2017 r. (sygn. 0111-KDIB2-

3.4010.36.2017.2.KB) niezamortyzowana wartość inwestycji w obcych 

środkach trwałych, powstała wskutek zakończenia umowy dzierżawy, 

może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. W takim 

przypadku nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 6 updop, gdyż 

zakończenie umowy dzierżawy w żaden sposób nie wiąże się z utratą 

przydatności gospodarczej dokonanych przez najemcę inwestycji 

w obcych środkach trwałych, ani ze zmianą rodzaju prowadzonej przez 
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niego działalności gospodarczej. Kosztem uzyskania przychodu jest 

wartość początkowa środka trwałego wynikająca z ewidencji środków 

trwałych, odpowiadająca wydatkom poniesionym na jego wytworzenie, 

w tym sfinansowanych dotacją, pomniejszona o sumę dokonanych 

odpisów amortyzacyjnych bez względu na to, czy odpisy te zostały 

zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

  

Wynagrodzenie za przejęcie ryzyka kredytowego 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z 25 sierpnia 2017 r. (sygn. 0114-KDIP2-

3.4010.179.2017.1.KK) wynagrodzenie płacone przez Spółkę z tyt. 

transakcji kredytowych instrumentów pochodnych typu swap ryzyka 

kredytowego (ang. Credit Default Swap, dalej: „CDS”) za przeniesienie 

ryzyka niespłacalności pożyczek udzielonych przez Spółkę, nie stanowi 

wydatków na nabycie instrumentów pochodnych, a tym samym nie należy 

do wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, o których 

mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy CIT. Przedmiotowe transakcje mają 

na celu zabezpieczenie źródła przychodów, zatem wynagrodzenie z tego 

tytułu stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów. 

  

Likwidacja niedochodowej działalności 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z 30 sierpnia 2017 r. (sygn. 0461-

ITPB1.4511.774.2016.5.WM) rozwiązanie umowy najmu i likwidacja 

działalności przynoszącej straty nie stanowi przeszkody do zaliczenia 

w koszty uzyskania przychodów niezamortyzowanej inwestycji 

w środkach trwałych. Strata powstała w wyniku likwidacji nie w pełni 

umorzonej inwestycji w obcym środku trwałym wynika bowiem z działań 

uzasadnionych ekonomicznie, mających zachować lub zabezpieczyć 

źródło przychodów. 

   

PODATEK PIT 

   

Wynagrodzenie udziałowca 

Zgodnie z interpretacją Dyr. KIS z 25 sierpnia 2017 r. (sygn. 0114-KDIP3-

3.4011.244.2017.1.MS1) wykonywane przez udziałowca na rzecz spółki 

z o. o. usługi informatyczne i administracyjne należy zaliczyć do 

przychodów z innych źródeł, a w konsekwencji Spółka nie jest płatnikiem 

podatku PIT od tego wynagrodzenia. Na spółce ciąży jedynie obowiązek 

wystawienia udziałowcowi informacji PIT-8C. 

  

VAT od aportu nie jest przychodem 

Zgodnie z wyrokiem NSA z 31 sierpnia 2017 r. (sygn. II FSK 2052/15 ) 

otrzymane od spółki komandytowej środki pieniężne, stanowiące 

równowartość należnego podatku VAT wynikającego z faktury 

dokumentującej wniesienie do spółki komandytowej aportu, nie stanowią 

przychodu dla wspólnika wnoszącego aport, zatem nie będą podlegać 

opodatkowaniu PIT. 

  

  

  

  

 



 

 

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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