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W numerze:
Orzeczenie tygodnia
Wy rok NSA w sprawie skutków w PIT dla wspólników pozostających w spółce jawnej w przypadku
wy płaty występującemu wspólnikowi tylko części wkładu
Express podatkowy
CIT: Moment rozpoznania kosztu z tytułu sprzedaży nieruchomości
V AT: Spółka może odliczyć podatek z tytułu wydatków powstałych w związku z wykorzystywaniem
przez pracowników samochodów służbowych
V AT: Opinia Rzecznika Generalnego TSUE - Nie można obniży ć kwoty odsetek z ty tułu zwłoki w
zwrocie V AT z przy czy n niezwiązany ch z działaniem podatnika
Legislacja
Projekt zmiany ustawy o CIT, umożliwiający publikację niektórych danych podatkowych, przyjęty
przez Radę Ministrów
PwC w m ediach
Polski ry nek e-papierosów: Szara strefa zamiast kolejnych inwestycji
Orzeczenie tygodnia
Wy rok NSA w sprawie
skutków w PIT
dla wspólników
pozostających w spółce
jawnej w przy padku
wy płaty występującemu
wspólnikowi tylko części
wkładu
W wy roku wydanym dnia
06.1 0.2017 r. Naczelny Sąd
Administracyjny wskazał,
że dopiero w sy tuacji
wy stępowania wspólnika
ze spółki jawnej – po
uprzednim wy stąpieniu z niej
innego wspólnika bez zwrotu

wkładu i przy padającej
na niego równowartości
majątku wspólnego
pozostałego po odliczeniu
wartości wkładów wszystkich
wspólników –
co następowałoby wraz ze
zwrotem na jego rzecz
wartości udziału kapitałowego
uwzględniającego wartość
zby wczą majątku spółki,
aktualizowałaby się przesłanki
uzasadniające tezę
o powstaniu obowiązku
podatkowego. Jak bowiem
zauważy ł sąd, art. 65 § 1 -3
k.s.h. ma charakter przepisu
względnie obowiązującego

i w związku z ty m wspólnicy
spółki jawnej mogą w uchwale
lub umowie spółki,
stosownym porozumieniem
odmiennie określić zasady
rozliczenia wspólnika
wy stępującego ze spółki.
Express podatkowy
CIT: Moment
rozpoznania kosztu z
ty tułu sprzedaży
nieruchomości
W dniu 06.10.2017 r.
Dy rektor Krajowej Informacji
Skarbowej (w imieniu
Ministra Finansów) wydał
interpretację indywidualną, w
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której wskazał, że podatnik
będzie zobowiązany
rozpoznać bezpośrednie
koszty uzyskania przychodu z
ty tułu sprzedaży
nieruchomości – co do zasady
– w momencie, w którym
osiągnięty został
odpowiadający im przychód,
tj. w dacie sprzedaży
nieruchomości na podstawie
podpisanej przez strony
umowy przenoszącej prawo jej
własności (tj. umowy
rozporządzającej ze skutkiem
rzeczowym), zawartej w
formie aktu notarialnego.
tego podatnika.
VAT: Spółka m oże
odliczyć podatek z tytułu
wy datków powstałych
w związku
z wy korzystywaniem
przez pracowników
sam ochodów służbowych
W wy roku wydanym dnia
05.10.2017 r. Naczelny Sąd
Administracyjny orzekł,
że spółce przysługuje prawo
do pełnego odliczenia kwoty
podatku naliczonego, z ty tułu
wy datków związanych
z samochodami służbowymi
działowymi,
wy korzystywanymi przez
pracowników działowych.
Sąd dodał, że warunkiem tego
odliczenia jest
wy korzystywanie
samochodów wyłącznie
do działalności gospodarczej,
co następuje na podstawie
ustalonych w regulaminie
zasad, jest potwierdzone
powadzoną ewidencją
przebiegu pojazdów
i kontrolowane przez
wprowadzone przez
pracodawcę mechanizmy.

VAT: Opinia Rzecznika
Generalnego TSUE - Nie
m ożna obniżyć kwoty
odsetek z tytułu zwłoki
w zwrocie VAT z przy czyn
niezwiązanych
z działaniem podatnika
W dniu 05.10.2017 r. Rzecznik
Generalny Trybunał
Sprawiedliwości Unii
Europejskiej wydał opinię,
w której wskazał, że artykuł
1 83 dy rektywy 2006/112/WE
Rady w sprawie wspólnego
sy stemu podatku od wartości
dodanej w związku z zasadą
neutralności podatkowej
należy interpretować w ten
sposób, że nie dopuszcza
on obniżenia kwoty odsetek
należnych podatnikowi
z ty tułu zwłoki w zwrocie
nadpłaconego podatku VAT
w stosunku do kwoty,
do jakiej miałby on prawo na
zwy kłych zasadach, z przyczyn
niezwiązanych z działaniem
Legislacja

wy branych, podstawowych
informacji podatkowych,
wy nikających ze składanych
przez podatników CIT zeznań
podatkowych tj. danych o:
wy sokości osiągniętych przez
poszczególnych podatników
w dany m roku podatkowym
przy chodów lub wysokości
poniesionych kosztów
uzy skania przychodów lub
wy sokości osiągniętego
dochodu albo poniesionej
straty lub wysokości podstawy
opodatkowania lub kwocie
należnego podatku. Ponadto
informacja ta może zostać
poszerzona o wskazanie
efekty wnej stopy podatku.
Zgodnie z projektem, ustawa
ma wejść w ży cie 1 stycznia
201 8 r.
PwC w prasie
Polski ry nek epapierosów: Szara strefa
zam iast kolejnych
inwestycji

W dniu 1 0.10.2017 r. Rada
Ministrów przyjęła projekt
ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym
od osób prawnych,
przedłożony przez ministra
rozwoju i finansów.

Od 201 8 r. papierosy
elektroniczne i wy roby
nowatorskie zostaną objęte
akcy zą. Od każdego mililitra
liquidu producenci będą
musieli odprowadzić podatek
w wy sokości 7 0 gr. Na wy roby
nowatorskie, czyli te, które
mają w swoim składzie tytoń,
nałożona zostanie stawka
1 41 ,29 zł za każdy kilogram
i 31 ,41 proc. średniej ważonej
ceny detalicznej sprzedaży
ty toniu do palenia.

Projekt ustawy wprowadza
do ustawy o CIT regulacje
umożliwiające ministrowi
właściwemu do spraw
finansów publicznych
publikowanie informacji,
zawierającej dane dotyczące

Krzy sztof Wiński, menedżer
w PwC, zauważa jednak,
że świadome wchodzenie
do szarej strefy jest mocno
ry zykowne. – Szczególnie,
że resort finansów
zapowiadał, iż zwiększy

Projekt zmiany ustawy
o CIT, umożliwiający
publikację niektórych
dany ch podatkowych,
przy jęty przez Radę
Ministrów
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kontrole tego kanału
sprzedaży. Do tego
monitorowanie przesyłki
kurierskiej nie jest
wy zwaniem. Znając adres
sklepu, łatwo ustalić

właściciela, który w ten
sposób naraża się na karę
grzy wny lub nawet karę
pozbawienia wolności –
tłumaczy Wiński.

Artykuł ukazał się 03.10.2017
r. w „Dzienniku Gazecie
Prawnej”.
Pełna treść artykułu

Polecamy
2 .1 0.2 0 1 7

9 .1 0 .2 0 1 7

1 6 .1 0 .2 0 1 7

Tax & Legal
Alert

Webinarium

Gorący kwartał w
handlu detalicznym

Podsumowanie
planowanych od 1
stycznia 2018 r. zmian w
PIT

Split payment stosować
czy nie?

Poza dy skutowanymi obecnie:
og r aniczeniem handlu w
n iedzielę oraz m echanizm em
podzielonej płatności, w
czw artym kwartale tego r oku,
det al powinien zm ierzy ć się z
n iem niejszymi wyzwaniami
ja kimi są : zm iany w zakresie
fiska lizacji sprzedaży,
w prowadzenie opłaty
r ecy clingowej oraz zaostrzenie
ku rsu fiskusa w zakresi e
spr zedaży t owarów w
zest awach.

Na jważniejsze zm iany dotyczą
m .in. wysokości kwoty wolnej,
lim itów zwolnień z podatku,
r y czałtu od n ajmu, t erminu
złożen ia oświadczenia o wyborze
zr y czałtowanej formy
opoda t kowania oraz
opoda t kowania przy chodów
u zy skiwanych w ramach
pr ogramów m otywacyjnych.
Pr oces legislacyjny nadal trwa,
n iem niej jednak już teraz warto
za poznać się z proponowanymi
zm ianami..

Mech anizm unikalny na skalę
św iatową m oże uchronić
poda tnika przed działaniami
fiskusa, ale m oże t eż nastręczać
w ielu problemów
a dm inistracyjnych i wpędzić w
spir alę kosztów.
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Tax & Legal
Alert

T o do poda tnika będzie należeć
decy zja, czy stosować m echanizm
podzielonej płatności, czy nie.
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