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Express podatkowy
VAT: TSUE - Przepisy o obniżeniu odsetek od nadpłaconego podatku VAT są sprzeczne z zasadą
neutralności podatkowej

CIT: Interpretacja ogólna Ministra Finansów - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni
nie powoduje powstania przychodu

PIT: Źródłem przychodu uzyskiwanego przez członka rady nadzorczej z tytułu udziału w programie
motywacyjnym jest działalność wykonywana osobiście

Nowości legislacyjne

Projekty rozporządzeń dotyczących nowych wzorów deklaracji VAT – z uwzględnieniem split paymentu

Orzeczenie tygodnia
Wyrok NSA w sprawie
opodatkowania obrotu
bitcoinami

W dniu 6.03.2018 r. Naczelny
Sąd Administracyjny wydał
wyrok, w którym orzekł, że
podatnik, który kupił i
sprzedał kryptowalutę na
giełdzie, osiągnął przychód z
praw majątkowych,
opodatkowany PIT według
skali podatkowej. Sąd
zauważył, że bitcoin i inne
kryptowaluty nie są
konwencjonalnym
pieniądzem i walutą
obowiązującą w Polsce, w
związku z czym nie można
zgodzić się z twierdzeniem, że

obrót nimi nie podlega
regulacjom ustawy o podatku
dochodowym. Organy
podatkowe miały zatem prawo
uznać, że dla celów PIT w
obszarze znaczeniowym
pojęcia „prawa majątkowe”
mogą znaleźć się przychody z
obrotu bitcoinem.

Express podatkowy
VAT: TSUE - Przepisy o
obniżeniu odsetek od
nadpłaconego podatku
VAT są sprzeczne z zasadą
neutralności podatkowej
W wyroku wydanym dnia
28.02.2018 r. Trybunał
Sprawiedliwości Unii
Europejskiej wskazał, że
unijne przepisy o VAT należy

interpretować w ten sposób,
że sprzeciwiają się one
obniżeniu kwoty zwykle
płatnych na podstawie prawa
krajowego odsetek od
nadpłaconego podatku od
wartości dodanej, który nie
został zwrócony w
odpowiednim czasie, ze
względów związanych z
okolicznościami niezależnymi
od podatnika, takich jak
wielkość kwoty tych odsetek w
stosunku do kwoty
nadpłaconego podatku od
wartości dodanej, okres, w
którym nadpłata nie została
zwrócona, i powodów leżących
u podstaw braku zwrotu, jak
również strat faktycznie
poniesionych przez podatnika.
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CIT: Interpretacja ogólna
Ministra Finansów Wniesienie wkładu
pieniężnego do spółki lub
spółdzielni nie powoduje
powstania przychodu
W dniu 2.03.2018 r. Minister
Finansów wydał interpretację
ogólną, w której stwierdził, że
art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o
CIT nie obejmuje swoim
zakresem przypadków
wnoszenia do spółki lub
spółdzielni wkładów
pieniężnych, w związku z
czym wniesienie wkładu
pieniężnego do spółki lub
spółdzielni nie powoduje
powstania przychodu po
stronie podmiotu wnoszącego.
Zdaniem ministra, celem
powołanego przepisu jest
opodatkowanie, na moment
wniesienia wkładu,
ewentualnego dochodu
skutkującego przeniesieniem
własności danego składnika
majątku podatnika.
Wniesienie wkładu
niepieniężnego do spółki
oznacza bowiem dla podmiotu
wnoszącego taki wkład zbycie
składnika majątkowego (w
sensie ekonomicznym

operacja ta jest tożsama ze
sprzedażą). Z uwagi na zasadę
nominalizmu takie „ciche
rezerwy” nie powstają
natomiast w przypadku
wniesienia wkładu
pieniężnego.
PIT: Źródłem przychodu
uzyskiwanego przez
członka rady nadzorczej z
tytułu udziału w
programie
motywacyjnym jest
działalność wykonywana
osobiście
W dniu 02.03.2018 r.
Naczelny Sąd Administracyjny
wydał wyrok, w którym
stwierdził, że w przypadku gdy
wszelkie kwoty, wypłacane
członkowi rady nadzorczej
jako uczestnikowi programu
motywacyjnego, stanowią
element wynagrodzenia z
tytułu pełnionych funkcji, to
otrzymywane z tego tytułu
przysporzenie zakwalifikować
należy do źródła przychodów,
o którym mowa w art. 10 ust. 1
pkt 2 ustawy o PIT
(działalność wykonywana
osobiście). W opinii sądu
kwoty z realizacji
certyfikatów, które członek
rady nadzorczej otrzyma w

związku z uczestnictwem w
programie motywacyjnym, są
sposobem obliczenia
dodatkowego wynagrodzenia
członka rady nadzorczej o
charakterze premii za
określone wyniki finansowe
spółki.

Legislacja
Projekty rozporządzeń
dotyczących nowych
wzorów deklaracji VAT –
z uwzględnieniem split
paymentu
W dniu 06.03.2018 r. na
stronie Rządowego Centrum
Legislacji opublikowano
projekty rozporządzeń
Ministra Finansów w sprawie
wzorów deklaracji dla
podatku od towarów i usług.
Z opublikowanych projektów
wynika, że od 1 lipca 2018 r.
obowiązywać będą nowe
wzory deklaracji VAT, które
pozwolą na rozliczanie w
przypadku zastosowania
mechanizmu podzielonej
płatności oraz umożliwią
występowanie o szybszy zwrot
podatku na rachunek VAT.
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