
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

AXELO
Prawno – Podatkowy Flash dla Biznesu

nr 5/2018

Wydarzenia

a.) Ministerstwo Finansów opublikowało materiał informacyjny „Upoważniony przedsiębiorca
AEO - informacja dla przedsiębiorców dotycząca weryfikacji formalnej i przyjęcia wniosku o
uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy – AEO zgodnie z Unijnym Kodeksem
Celnym". Opublikowany został również nowy wzór wniosku o wydanie pozwolenia AEO.
Materiały można znaleźć na stronie www.finanse.mf.gov.pl/ w zakładce „Cło” / Informacje dla
przedsiębiorców / AEO i uproszczenia celne / Wytyczne i instrukcje.
 
b.) Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący obrotu wirtualną walutą w
związku z przyjęciem przez Sejm 1 marca 2018 r. Sejm ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wprowadza m.in. definicję waluty wirtualnej.
Zgodnie z nią waluta wirtualna obejmuje zarówno tzw. kryptowaluty, jak i scentralizowane
waluty wirtualne. Podmioty, które świadczą usługi wymiany waluty wirtualnej (w tym
kryptowaluty), będą zawiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o
podejrzanych transakcjach oraz okolicznościach, które sugerują podejrzenie popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 
c.) Dnia 1 marca 2018 r. do prac sejmowych trafił Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy-
Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa. Dotyczy on zmiany sposobu wypłacania wynagrodzeń za czas
niezdolności do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży. W rezultacie, za czas
niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie
pierwszych 33 dni tej niezdolności, wypłacany będzie zasiłek chorobowy, a nie jak do tej pory
100% wynagrodzenia za pracę przez pracodawcę.

 

Interpretacje Podatkowe

a.) Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki celowej nie powoduje u spółki
wnoszącej powstania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprowadzona od stycznia
2018 roku nowelizacja art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT miała na celu przeniesienie zwolnienia
dla wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części z art.
12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT do art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) ustawy CIT. Zmiana ta natomiast nie
prowadzi do opodatkowania wkładów pieniężnych.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,0111-KDIB1-2.4010.425.2017.1.PH
 
b.) Wydatki związane z kateringiem poniesione na rzecz osób świadczących usługi
na podstawie umów cywilnoprawnych nie mogą zostać zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów. Powyższe wydatki to koszty reprezentacji, o których mowa w art.
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16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Wydatki te nie dotyczą relacji opartych na stosunku pracy,
dlatego tez spółka nie jest w ogóle zobligowana do ich ponoszenia. W związku z powyższym
należy przyjąć, że celem tych wydatków jest kreowanie pozytywnego wizerunku firmy na
zewnątrz poprzez tworzenie dogodnych warunków wykonywania usług świadczonych przez
zewnętrzne osoby, niebędące pracownikami spółki. W związku z tym jako wydatki na
reprezentację nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-1.4010.174.2017.2.SG
 
c.) Koszt wycieczki częściowo dofinansowany pracownikom i członkom ich rodzin
ze środków ZFŚS stanowi po ich stronie przychód, od którego należy naliczyć i
odprowadzić podatek PIT.  Uczestnictwo pracowników i członków ich rodzin w wycieczce,
które nie ma charakteru integracyjnego - nie zostało spełnione w interesie pracodawcy,
uczestnicy z wycieczki skorzystali w pełni dobrowolnie i uzyskali wymierną korzyść o
indywidualnym charakterze, u pracowników wystąpi przychód z tytułu nieodpłatnych
(częściowo odpłatnych) świadczeń. Po stronie pracowników powstanie więc przychód ze
stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, który powoduje konieczność obliczenia i
pobrania zaliczki na podatek dochodowy na podstawie art. 31 ustawy, z uwzględnieniem
zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,0111-KDIB2-3.4011.313.2017.2.LG

 

Wyroki

a.) Przedsiębiorca, jako profesjonalista powinien sam ocenić, czy jest w stanie w
terminie wykonać umowę o zamówienie publiczne, jeśli zgadza się na jej zawarcie,
to akceptuje jej warunki oraz kary umowne. Nawet jeżeli procedury przetargowe zajęły
więcej czasu, niż początkowo zakładał zamawiający, składając ofertę przedsiębiorca
oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia i SIWZ, ma zatem wiedzę o zakresie
prac do których może się dostatecznie przygotować.
Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie, sygn. akt V Ca 707/17
 
b.) Przedłużenie umowy o pracę powyżej zwykłego wieku emerytalnego może być
ograniczone w czasie, a zatrudniony nie może w takim wypadku powoływać się na
nadużywanie umów na czas określony. Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek nie stoi
na przeszkodzie przepisowi krajowemu, który uzależnia przesunięcie daty zakończenia
działalności przez pracowników, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny, od zgody
pracodawcy udzielonej na czas określony. Powyższe stanowi odstępstwo od zasady
automatycznego rozwiązywania umowy o pracę z chwilą osiągnięcia przez pracownika
zwykłego wieku emerytalnego. Kontynuowanie stosunku pracy nie może mieć miejsca bez
zgody obu stron umowy.
Wyrok TSUE w sprawie C46/17
 
c . ) Tytuł przelewu bankowego ma znaczenie dla oceny tego, do zawarcia jakiej
umowy doszło. Przyjęcie od biznesowego partnera kilkadziesiąt przelewów tytułem
pożyczki, oznacza obowiązek zwrotu środków wraz z odsetkami. Nawet jeśli strony nie zawarły
umowy pożyczki w formie pisemnej, jeśli dokonywane przelewy zatytułowane są jako
„pożyczka", przy braku sprzeciwu przyjmującego co do ich tytułu, uprawdopodobnia to fakt
zawarcia umowy pożyczki przez strony.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt I ACa 1377/16

 

Zmiany Przepisów

a.) W dniu 15 marca 2018 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r.o zmianie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja
wprowadza m. in. obowiązek składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej,
utworzenie ogólnodostępnych akt elektronicznych podmiotu, obowiązek składania przez
podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców wniosków do sądu rejestrowego
wyłącznie w postaci elektronicznej, a także likwidację Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

http://www.axelo.pl/flash/0111_kdib1_1_4010_174_2017_2_sg.pdf
http://www.axelo.pl/flash/0111_kdib2_3_4011_313_2017_2_lg.pdf
http://www.axelo.pl/flash/sygn_akt_v_ca_70717.pdf
http://www.axelo.pl/flash/c4617.pdf
http://www.axelo.pl/flash/sygn_akt_i_aca_137716.pdf


 
b.) Z dniem 1 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące
trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za
przetworzenie tych danych. Rozporządzeni zastąpiło rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 25 października 2011 r. w sprawie udostępniania danych oraz wysokości opłat.

 

Nadchodzące Wydarzenia

12 marca 2018 r. / Rzeszów /
Szkolenie: „ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH” – organizowane przez Izbę
Przemysłowo - Handlową w Rzeszowie
 
22 marca 2018 r. / Warszawa /
Gala CEE Mergers and Acquisitions (M&A) AWARDS. AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu
została nominowana do nagrody w dwóch kategoriach: „Firma Doradztwa Podatkowego i
Finansowego”, a także „Polska Kancelaria”
 
22 marca 2018 r. / Warszawa /
Warsztaty: Pricingpower w branży dóbr konsumenckich – 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.

 
Dołącz do nas:
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