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W numerze:
Orzeczenie tygodnia
TSUE unieważnił decyzje KE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce

Express podatkowy
CIT: Opodatkowanie otrzymywanych przez spółkę dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w
zyskach na gruncie ustawy o CIT

VAT: TSUE - Udostępnienie kart paliwowych spółkom zależnym może stanowić usługę udzielenia
kredytu zwolnioną z VAT

PIT: Zastosowanie zwolnienia z PIT do odszkodowania wypłacanego w związku z szkodami wynikłymi
podczas przebudowy urządzeń

Legislacja
Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

PwC w prasie
Opłata za korzystanie ze znaku towarowego z podatkiem u źródła

Orzeczenie tygodnia
TSUE unieważnił decyzje
KE w sprawie podatku od
sprzedaży detalicznej w
Polsce
W dniu 16.05.2019 r. Trybunał
Sprawiedliwości Unii
Europejskiej wydał wyrok,
zgodnie z którym w odniesieniu
do kwestii, czy konstrukcja
opodatkowania wybrana przez
władze polskie jest sprzeczna
z celem tego systemu, sąd,
opierając się na orzecznictwie
Trybunału Sprawiedliwości,
zauważył, że istnieją podatki,
których charakter nie stoi na
przeszkodzie temu, by

towarzyszyły im mechanizmy
modulacji mogące nawet
przyjąć formę zwolnień, przy
czym mechanizmy te nie muszą
prowadzić do przyznania
selektywnej korzyści. A zatem
w przypadku podatku od
przychodów kryterium
modulacji, które przybiera
formę progresywnego
opodatkowania od określonego,
nawet wysokiego, progu, i które
może odpowiadać woli, by
obejmować opodatkowaniem
działalność przedsiębiorstwa
tylko wtedy, gdy działalność ta
osiąga określone rozmiary,
nie implikuje samo w sobie
istnienia selektywnej korzyści.

Wobec powyższego Sąd doszedł
do wniosku, że Komisja
nie mogła słusznie wywieść
istnienia selektywnych korzyści
towarzyszących podatkowi od
sprzedaży detalicznej z samej
tylko progresywnej struktury
tego nowego podatku.

Express podatkowy
CIT: Opodatkowanie
otrzymywanych przez
spółkę dywidend oraz
innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach na
gruncie ustawy o CIT
W dniu 8.05.2019 r. Naczelny
sąd administracyjny orzekł,
że z literalnego brzmienia art.
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20 ust. 16 ustawy o CIT wynika,
że chodzi w nim o podatek
dochodowy, a nie jakikolwiek
podatek (np. kapitałowy,
pobierany w kantonie
szwajcarskim). A zatem,
zaliczenie (do kosztów
uzyskania przychodów)
lub odliczenie (od dochodu,
podstawy opodatkowania lub
od podatku) musi odnosić się
do podatku dochodowego.
Przepis ten nie obejmuje
natomiast sytuacji, gdy
dywidenda wypłacona przez
spółkę szwajcarską podlega
odliczeniu od podstawy
opodatkowania podatkiem
kapitałowym (pobieranym na
poziomie kantonalnym, nie
federalnym) i tak obliczony
podatek kapitałowy podlega
zaliczeniu do kosztów
uzyskania przychodów
w podatku dochodowym.
Ta sytuacja nie mieści się w
przesłankach wyłączenia
zwolnienia z art. 20 ust. 16
ustawy o CIT który wyłączenie
wiąże z możliwością zaliczenia
kwot wypłaconych przez spółkę
zależną tytułem dywidend do
kosztów uzyskania przychodów
w podatku dochodowym spółki
zależnej, a nie możliwością
zaliczenia do tych kosztów
kwoty podatku kapitałowego.
VAT: TSUE - Udostępnienie
kart paliwowych spółkom
zależnym może stanowić
usługę udzielenia kredytu
zwolnioną z VAT
W dniu 16.05.2019 r. Trybunał
Sprawiedliwości Unii
Europejskiej wydał wyrok,
w którym stwierdził,
że udostępnienie kart
paliwowych przez spółkę
dominującą swoim spółkom
zależnym, umożliwiające tym
ostatnim zaopatrzenie w paliwo
pojazdów, których transport

zapewniają, może zostać
uznane za usługę udzielenia
kredytu zwolnioną z podatku od
wartości dodanej w rozumieniu
art. 135 ust. 1 lit. b dyrektywy
Rady 2006/112/WE z dnia 28
listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej.
PIT: Zastosowanie
zwolnienia z PIT do
odszkodowania
wypłacanego w związku
z szkodami wynikłymi
podczas przebudowy
urządzeń
Dnia 14.05.2019 r. Naczelny
Sąd Administracyjny wydal
wyrok, zgodnie z którym nie
można zgodzić się z poglądem,
pojęcie „budowy”, które zostało
użyte w art. 21 ust. 1 pkt 120
ustawy o PIT należy rozumieć
tak jak to przyjęto w ustawie Prawo budowlane. W świetle
dyrektyw wykładni
gramatycznej tego pojęcia
należy przyjąć, iż wypłata
posiadaczom gruntów
wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego,
odszkodowania z tytułu
rekultywacji gruntów lub
odszkodowania z tytułu szkód
powstałych w uprawach rolnych
lub drzewostanie w wyniku
prowadzenia na tych gruntach
inwestycji, dotyczących
przebudowy urządzeń
infrastruktury technicznej, bez
względu na to, czy dochodzi do
zmiany lokalizacji stanowiska
słupowego, korzysta ze
zwolnienia wynikającego
z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy
o PIT.

płatniczych - przyjęcie
przez RM
W dniu 14.05.2018 r. Rada
Ministrów przyjęła projekt
ustawy o zmianie niektórych
ustaw w celu ograniczenia
zatorów płatniczych
Celem ustawy o terminach
zapłaty w transakcjach
handlowych, która stanowi
wdrożenie do prawa polskiego
dyrektywy 2011/7/WE), jest
skrócenie terminów zapłaty
i zwiększeniem dyscypliny
płatniczej w obrocie
gospodarczym. Projekt
przewiduje wprowadzenie
możliwości pomniejszenia przez
wierzyciela podstawy
opodatkowania o kwotę
wierzytelności, jeżeli
wierzytelność ta nie zostanie
uregulowana lub zbyta w
jakiejkolwiek formie w ciągu
120 dni od dnia upływu
terminu jej płatności
określonego w fakturze
(rachunku).

PwC w prasie
Arkadiusz Korczyński,
konsultant w Dziale
Prawnopodatkowym PwC

Legislacja

Problem opodatkowania tzw.
podatkiem u źródła świadczeń
o charakterze mieszanym,
tj. usług złożonych z kilku
świadczeń o niejednolitym
charakterze, wypłacanych
podmiotom zagranicznym,
budzi wiele wątpliwości.
Trudności sprawia określenie
czy istnieje możliwość
wyodrębnienia świadczenia
głównego i czy dodatkowe
świadczenie ma uboczny
charakter.

Projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw w celu
ograniczenia zatorów

Artykuł ukazał się
w Rzeczpospolitej z 16.05.2019
r. Pełna treść artykułu
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Rośnie liczba kontroli z
użyciem JPK

Jak efektywnie
zarządzać
międzynarodowymi
oddelegowaniami
pracowników?

W ostatnim czasie można
zaobserwować wzrost żądań
administracji podatkowej do
przedłożenia przez podatników
danych w formie JPK dla ksiąg
rachunkowych (JPK_KR),
ewidencji magazynowej
(JPK_MAG) oraz faktur
sprzedażowych (JPK_FA).
Liczba pobrań JPK na żądanie
w I kw. 2019 to więcej niż 50%
pobrań JPK w całym 2018 roku.

Wzrastająca liczba
zagranicznych podróży
służbowych oraz
międzynarodowych
oddelegowań pracowników
powoduje rosnącą potrzebę
wdrożenia systemu
technologicznego,
wspomagającego tę funkcję.
Zapraszamy na spotkanie
(Gdańsk, Katowice, Kraków),
podczas którego
zademonstrujemy najnowsze
technologie oraz możliwości,
jakie dają one firmom w
zarządzaniu mobilnością
pracowników.
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Od 1 stycznia 2020 r.
zaczną obowiązywać
nowe zasady rozliczeń
towarowych transakcji
międzynarodowych
Komisja Europejska przyjęła
pakiet zmian do Dyrektywy VAT
(tzw. „quick fixes”), które będą
dotyczyć podatników
dokonujących obrotu
towarowego z innymi krajami
Unii Europejskiej.
Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się
zasady opodatkowania transakcji
łańcuchowych, dokumentowania
WDT oraz rozliczania transakcji
w ramach magazynu call-of
stock.

Porozmawiajmy
dr Sławomir Krempa
Partner
+48 22 746 6874
slawomir.krempa@pwc.com
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