
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

AXELO
Prawno – Podatkowy Flash dla Biznesu

nr 4/2018

Wydarzenia

a.) Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad Rozporządzeniem Ministra Finansów w
sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia urzędom
skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej oraz dołączenia do
zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania. Istotą projektu
rozporządzenia jest wydłużenie terminu do sporządzenia dokumentacji podatkowej oraz na
złożenie CIT-TP / PIT-TP. do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku
podatkowego w zakresie obowiązków powstałych w roku 2018.
 
b.) Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat o specjalnych dyżurach
JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców. Od 14 do 23 lutego wyznaczeni pracownicy urzędów
skarbowych będą wyjaśniać, jak tworzyć JPK_VAT i korzystać z aplikacji e-mikrofirma.
Dodatkowo w soboty 17 i 24 lutego w godzinach 9-13 urzędy uruchomią dyżury dla
mikroprzedsiębiorców. Czynna będzie też infolinia KIS. Szczegółowe informacje o dyżurach
zostaną opublikowane na stronach urzędów skarbowych.
 
c.) Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat dotyczący obowiązku
fakturowania obrotu nową elektroniką przez podatników VAT. W popularnych serwisach
aukcyjnych podatnicy VAT sprzedają nowe towary z informacją, że nie wystawiają faktury, co
należy uznać za niezgodne z przepisami VAT i może wskazywać na zaniżanie podstawy
opodatkowania, tym samym powstanie zaległości podatkowej oraz sankcji VAT. Resort
będzie się kontaktować z takimi podatnikami, aby wyjaśnić kwestie wystawiania faktur za
transakcje.
 
d.) W dniu 20 lutego 2018 r. Rada Ministrów przyjęła pakiet przepisów wprowadzających
nowy schemat pomocowy dla inwestorów w Polsce (Ustawa o wspieraniu nowych
inwestycji). Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacja wprowadza nowy mechanizm
udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowane rozwiązanie przewiduje wsparcie nowych inwestycjiw
formie zwolnienia od podatku dochodowego oraz usług informacyjnych świadczonych
nieodpłatnie przez podmioty odpowiedzialne za wspieranie nowych inwestycji.
Dotychczasowe przepisy SSE będą obowiązywały wyłącznie dla zezwoleń wydanych na ich
podstawie. Natomiast po wejściu w życie projektowanej ustawy, nowe inwestycje będą mogły
korzystać ze wsparcia publicznego jedynie w oparciu o decyzję o wsparciu wydaną na mocy
nowych przepisów.

 

Interpretacje Podatkowe

a.) Nie ma możliwości zastosowania odwrotnego obciążenia, gdy zleceniodawca nie
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jest polskim podatnikiem. W sytuacji gdy usługi będące przedmiotem zlecenia nie zostały
wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, a ponadto ich odbiorca nie jest
zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT czynny, do rozliczenia podatku zobowiązany jest
wykonawca. Nie ma więc zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia, o którym mowa w
art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku od
towarów i usług na podatnika, na rzecz którego jest realizowana.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,0115-KDIT1-2.4012.780.2017.2.KK
 
b.) Spółka może odliczyć cały VAT od samochodu osobowego, nawet w sytuacji gdy
jest garażowany poza jej siedzibą. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej
wysokości od wydatków związanych z opisanymi samochodami służbowymi przysługuje jeżeli
wprowadzone zasady używania tych samochodów określone w ustalonych przez spółkę
regulacjach wewnętrznych, prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu oraz podejmowane
działania zaradcze i kontrolne, obiektywnie wykluczają użycie samochodów do celów
niezwiązanych z wykonywaną przez Spółkę działalnością gospodarczą.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ITPP2/443-1440/14-S/18/AP
 
c . ) Przychodem pracownika, któremu pracodawca udostępnia do używania w
ramach umowy o pracę wynajmowane mieszkanie, jest równowartość czynszu za
wynajem. Po stronie pracownika powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń, który należy
zakwalifikować, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, do stosunku pracy. Przychodem z
nieodpłatnych świadczeń nie będzie jednak wartość netto z faktury VAT wystawionej przez
wynajmującego, a równowartości czynszu jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu
tego lokalu. Przy ustalaniu wysokości czynszu należy odwoływać się do przeciętnej
wysokości czynszów stosowanych w danej miejscowości przy najmie lub dzierżawie
nieruchomości tego samego rodzaju.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,0115-KDIT2-2.4011.387.2017.3.RS

 

Wyroki

a . ) Nawet jeśli Strony unieważnią akt notarialny, ponieważ zbywca podpisał
przedwstępną umowę sprzedaży już wcześniej z kimś innym nie ma możliwości
zwrotu podatku. Jeżeli umowa przedwstępna zawarta wcześniej przez sprzedającego z inną
osobą, nie miała formy aktu notarialnego, strony nie mogły żądać zawarcia umowy
przyrzeczonej. W konsekwencji nieruchomość nie była obciążona prawem osoby trzeciej i
podatnik mógł być jej właścicielem. Dobrowolne odstąpienie od aktu notarialnego nie daje
więc podstaw do zwrotu PCC.
Wyrok NSA z 15 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 223/16
 
b . ) Incydentalnych czynności biurowych nie można uznać za współpracę przy
prowadzeniu działalności gospodarczej powodującą obowiązek ubezpieczeń.
Czynności takie jak np. przekazywanie raz w miesiącu księgowej faktur, przygotowywanie
dokumentów, doraźny kontakt z biurem księgowym, prowadzenie korespondencji
kontrahentami czy też czynności organizacyjne nie mające znaczenia gospodarczego, które
nie wpływają na wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa, nie są na tyle istotne, by można było
zakwalifikować je jako współpracę w rozumieniu artykułu 8 Ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych. Za współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodującą
obowiązek ubezpieczeń można uznać pomoc udzieloną przedsiębiorcy przez jego małżonka,
która ma charakter stały i bez której stanowiące majątek wspólny małżonków dochody z tej
działalności nie osiągałyby takiego pułapu, jaki zapewnia współdziałanie przy tym
przedsięwzięciu.
Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2017 r., IV U 988/17
 
c.) Istnieje możliwość wystawiania faktur w ustalonych z kontrahentem okresach
rozliczeniowych zamiast wystawiania faktury każdego dnia. Art. 19a ust. 4 ustawy o
VAT dotyczy nie tylko dostaw ciągłych, ale także sytuacji gdy moment dokonania dostawy
każdego towaru jest możliwy do zidentyfikowania. Celem regulacji jest objęcie w/w przepisem
dostaw o charakterze powtarzalnym, a nie tylko dostaw i usług ciągłych, czyli takich, w
których nie ma przerw. Ustalone okresy rozliczeniowe, nie mogą oczywiście przekraczać
terminów wskazanych w ustawie o VAT.
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Wyrok NSA z 2 lutego 2018 r., sygn. akt I FSK 1906/15
 
d . ) Do zwrotu podatku ma prawo każdy pośrednik, który kupił w kraju wyrób
akcyzowy z opłaconą już akcyzą, po czym sprzedał go za granicę. W związku z
powyższym, zwrot nie należy się wyłącznie podmiotom, które są podatnikami akcyzy czy też
tym, którzy nabywają wyroby akcyzowe bezpośrednio od takiego podmiotu. NSA stwierdził, że
Polskie przepisy akcyzowe są niezgodne z art. 33 dyrektywy horyzontalnej (dyrektywa Rady
2008/118/WE), ponieważ bezpodstawnie zawężają krąg podmiotów, którym przysługuje zwrot
akcyzy. Jeżeli dany podmiot jest w stanie wykazać, że akcyza w kraju konsumpcji została
uiszczona i przedstawia rzetelną dokumentację, która nie budzi wątpliwości, to może uzyskać
zwrot akcyzy przy wewnątrz wspólnotowej dostawie lub eksporcie.
Wyrok NSA z 16 lutego 2018 r., sygn. akt I GSK 127/16 oraz Wyrok NSA z 16 lutego 2018 r.,
sygn. akt I GSK 1390/16

 

Zmiany Przepisów

a.) Dnia 1 marca 2018 roku wejdzie w życie Ustawa 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.
 
b.) Dnia 22 lutego wejdzie w życie Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i
paliwach alternatywnych. Projektowana ustawa ma na celu określenie zasad rozwoju i
funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania kluczowych paliw alternatywnych w
transporcie (takich jak m.in.: energia elektryczna, wodór, biopaliwa, paliwa syntetyczne i
parafinowe, sprężony gaz ziemny lub skroplony gaz ziemny, gaz płynny), w tym infrastruktury
użytkowanej w publicznym transporcie zbiorowym, obowiązki podmiotów publicznych
związane z rozwojem rynku elektromobilności, obowiązki informacyjne w zakresie paliw
alternatywnych, warunki funkcjonowania stref niskoemisyjnego transportu oraz zasady
tworzenia i treść Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

 

Nadchodzące Wydarzenia

27 lutego 2018 r. / Poznań /
Seminarium: Jak czytać sprawozdanie finansowe – organizowane przez Konfederację
Lewiatan
 
28 lutego 2018 r. / Warszawa /
Warsztaty „Koncentracje wertykalne” – organizowane przez UOKiK, Compass Lexecon i
Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
 
1 marca 2018 r. / Warszawa /
Szkolenie: Podstawy prawne zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej - organizowane
przez Konfederację Lewiatan
 
12 marca 2018 r. / Rzeszów /
Szkolenie: Zmiany W Podatkach Dochodowych – organizowane przez Izbę Przemysłowo -
Handlową w Rzeszowie.
 

 
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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