
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

AXELO
Prawno – Podatkowy Flash dla Biznesu

nr 3/2018

Wydarzenia

a.) Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej przypomnienie
dotyczące złożenia JPK_VAT . Termin złożenia JPK_VAT za styczeń, również przez mikro
przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT, mija 26 lutego 2018 r. Resort
finansów przygotował rozwiązania, mające na celu ułatwić podatnikom złożenie JPK_VAT, m.
in. serwis dedykowany tematyce JPK_VAT dostępny pod adresem: jpk.mf.gov.pl oraz
bezpłatną, intuicyjną aplikację 
e-mikrofirma.
 
b.) Urząd ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował informację dotyczącą możliwości
wypełnienia ankiety przygotowanej przez Komisję Europejską. Ankieta ta dotyczy
sposobu definiowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a jej celem jest
pomoc we wstępnej ocenie, w jakim stopniu obecna definicja MŚP jest odpowiednia, a także
zbadanie możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian do Zalecenia Komisji z dnia 6 maja
2003 r. dotyczącego definicji mikro przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(2003/361/WE) tak, aby europejskie MŚP mogły nadal otrzymywać specjalne wsparcie.
 
c.) Na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych opublikowano
Stanowisko GIODO dotyczące ważności zgód na przetwarzanie danych osobowych. Zgody
na przetwarzanie danych osobowych zebrane na podstawie ustawy o ochronie danych
osobowych nie tracą ważności jeżeli zostały pozyskane zgodnie z wymaganiami
określonymi w RODO, tak by zapewnić osobom wyrażającym zgodę swobodę wyboru.
Ważność zachowuje więc zgoda, która została pierwotnie zebrana w sposób gwarantujący
osobie, której dane dotyczą, złożenie oświadczenia spełniającego m. in. kryteria takie jak
dobrowolność, konkretność, świadomość, jednoznaczność. Ze stanowiskiem można
zapoznać się na stronie internetowej GIODO.
 
d.) Dnia 30 stycznia 2018 roku Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o
ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Od 1 marca 2018 r. w
każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019
roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie
obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku.

 

Interpretacje Podatkowe

a.) Podatnik nie ma obowiązku sumowania wartości różnych rodzajów transakcji lub
różnych rodzajów innych zdarzeń w celu określenia obowiązku sporządzenia
dokumentacji podatkowej. Próg dokumentacyjny odnoszący się do wartości transakcji lub
innych zdarzeń, należy odnosić osobno do każdego rodzaju transakcji lub do każdego
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rodzaju innego zdarzenia. Ponadto w celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji
podatkowej podatnik jest zobowiązany do odniesienia progów transakcyjnych do wartości
stanowiącej sumę wartości transakcji jednego rodzaju lub innego zdarzenia jednego rodzaju
zawartej z poszczególnymi podmiotami powiązanymi, a nie do wartości transakcji jednego
rodzaju z jednym konkretnym podmiotem powiązanym. Jeżeli główne parametry
transakcji, istotne z punktu widzenia cen transferowych, są do siebie zbliżone, to
poszczególne przepływy pieniężne powinny być połączone do jednego rodzaju
transakcji.
Interpretacja Ogólna Ministra Finansów, DCT.8201.1.2018
 
b.) Wydatki na organizację imprez integracyjnych, w których uczestniczą osoby z
którymi zawarto umowę zlecenia, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą pozostające ze spółką w stosunku cywilno – prawnym
(podwykonawcy) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te powinny
być uznane za koszty reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pk 28 ustawy PIT,
ponieważ, ich głównym celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz
poprzez kreowanie pozytywnych relacji podczas takich spotkań.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-2.4010.411.2017.1.MS
 
c.) Opłaty za parkingi objęte są limitem wynikającym z CIT i nie mogą być zaliczone
do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych określonych w art. 15 ust. 1 tej
ustawy. Kosztami związanymi z używaniem samochodu osobowego nienależącego do
majątku podatnika, są koszty posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go.
Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb działalności
gospodarczej zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne, w tym opłaty za
parking. W związku z powyższym wydatki z tytułu opłat za parkingi stanowią wydatki z tytułu
używania samochodu dla potrzeb działalności gospodarczej więc podatnik będzie
zobowiązany uwzględniać je w ewidencji przebiegu tego pojazdu i rozliczać w ramach
wynikającego z niej limitu.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,0115-KDIT2-3.4010.333.2017.1.KP

 

Wyroki

a . ) Droga służąca do dojazdu do gospodarstwa rolnego, nie może być
opodatkowana według najwyższej stawki, nawet jeżeli jej właścicielem jest
przedsiębiorca. Organy podatkowe zobowiązane są zbadać, czy grunt pod drogę jest
faktycznie użytkowany dla potrzeb gospodarki rolnej, czy też w działalności
gospodarczej. Jeżeli droga służy do dojazdu do gospodarstwa rolnego, to nie można
opodatkować jej najwyższą stawką podatku.
Wyrok WSA w Rzeszowie z 23 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Rz 729/17
 
b.) Pracownik poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy może domagać się od
pracodawcy zadośćuczynienia i zwrotu kosztów opieki, niezależnie od
wypłaconego przez ZUS świadczenia z tego tytułu. Zadośćuczynienie ma na celu
przede wszystkim wynagrodzenie krzywdy (ujmowanej jako cierpienie fizyczne i psychiczne)
przez zaspokojenie w większym zakresie potrzeb poszkodowanego. Dopuszczalne jest
dochodzenie przez pracownika od pracodawcy roszczeń uzupełniających z tytułu wypadków
przy pracy, opartych na przepisach prawa cywilnego. Pracownik musi jednak wykazać
przesłanki prawne odpowiedzialności odszkodowawczej, tj. ciążącą na pracodawcy
odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego, poniesioną szkodę oraz związek
przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym wypadkiem przy pracy a powstaniem szkody.
Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z 4 stycznia 2018 r., sygn. akt VI P 41/15
 
c.) Nadwyżka ponad 30 zł jest przychodem pracownika bez względu na to, czy
pracodawca stosuje zryczałtowaną wysokość diety, czy rozlicza rzeczywiste wydatki
na podstawie faktur. Ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a)
Ustawy PIT, korzysta wyłącznie wartość tej części otrzymanych przez pracownika świadczeń
na pokrycie kosztów wyżywienia w podróży - bez względu na formę tego świadczenia, która
nie przekroczy wysokości diety z tytułu podróży służbowej, czyli obecnie w przypadku
podróży krajowych 30 zł za dobę podróży.

http://www.axelo.pl/flash/dct_8201_1_2018.pdf
http://www.axelo.pl/flash/0111_kdib1_2_4010_411_2017_1_ms.pdf
http://www.axelo.pl/flash/0115_kdit2_3_4010_333_2017_1_kp.pdf


Wyrok NSA z 12 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 3582/15
 

Zmiany Przepisów

a.) Dnia 12 lutego wejdzie w życie Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma przede wszystkim na
celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli
państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Wśród zmian proponuje
się m. in. dodanie regulacji dotyczących udzielania zezwoleń na pobyt czasowy w celu
wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz zezwoleń na
pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej.

 

Nadchodzące Wydarzenia

15 lutego 2018 r. / Rzeszów /
Szkolenie ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH – organizowane przez organizowane
przez Izbę Przemysłowo - Handlową w Rzeszowie
 
16 lutego 2018 r. / Poznań /
Szkolenie: Czas pracy oraz zagadnienia z prawnej ochrony stosunku pracy– organizowana
przez Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
 
19 lutego 2018 r. / Warszawa /
Warsztaty: Prawo restrukturyzacyjne – organizowane przez Puls Biznesu

 
Informacje zawarte we Flashu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje zawarte we Flashu nie powinny zastępować

szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub

jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych. W celu dokładniejszego omówienia zagadnień poruszonych w tym

numerze Flasha zachęcamy do kontaktu. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres axelo@axelo.pl

 
Wysłano przez AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp. k.
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