
 

 

 

Różnica w poręczeniach to nieodpłatne 

świadczenie 
Jeśli podmioty powiązane udzielają sobie poręczeo na nierówne kwoty, to ten, który udzielił 

poręczenia o niższej wartości, musi zapłacid podatek od różnicy – wynika z wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

Dwie spółki powiązane zawarły umowy kredytowe z bankami. Każda z nich nieodpłatnie poręczyła 

kredyt drugiej, przy czym kwoty poręczeo miały różną wartośd. Spółka, która udzieliła poręczenia w 

niższej kwocie, zapytała fiskusa, czy ma przychód z nieodpłatnych świadczeo. Sama twierdziła, że nie i 

powoływała się przy tym na interpretację ogólną Ministra Finansów z 27 kwietnia 2012 r. (nr 

DD5/033/2/DZQ/2012/DD-134) dotyczącą przychodu z nieodpłatnych świadczeo w sytuacji 

udzielenia przez wspólnika spółki kapitałowej nieodpłatnego poręczenia w celu zabezpieczenia 

kredytu zaciągniętego przez tę spółkę. Wynika z niej, że jedną z głównych przesłanek uznania 

świadczenia za nieodpłatne jest brak świadczenia wzajemnego ze strony podmiotu otrzymującego. W 

tym przypadku jednak – na co wskazała spółka – świadczenie wzajemne było, bo obie firmy udzieliły 

sobie poręczeo. 

Źródło:  Rzeczpospolita, 

Patrycja Dudek 

 

 

Świadczenia gwarancyjne bez VAT 
Wyrównanie utraconego przychodu, na które umówiły się strony, nie stanowi usługi. Nie dochodzi 

bowiem do wzajemnego świadczenia pomiędzy nimi. Otrzymanie środków można udokumentowad 

notą księgową. 

W praktyce gospodarczej coraz bardziej powszechne staje się zobowiązanie jednej ze stron do 

pokrycia strat wynikających z różnic między prognozowanym a rzeczywiście osiągniętym przychodem 

przez drugą stronę. Powstaje wątpliwośd jak na gruncie VAT klasyfikowad wypłacone w takiej sytuacji 

środki. 

Źródło:  Rzeczpospolita, 

Tobiasz Olczak 

 

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56866,5-sierpnia-2019/69270,Gazeta-Prawna/700620,Roznica-w-poreczeniach-to-nieodplatne-swiadczenie.html
http://archiwum.rp.pl/artykul/1408944-Swiadczenia-gwarancyjne--bez-VAT.html#.XUfHrvIzbIU


 

 

 

Spółka rozliczy podatek zapłacony z własnych 

środków 
Przedsiębiorca ujmie w kosztach uzyskania przychodów podatek u źródła, jeśli nie miał możliwości 

pobrania go od zagranicznego kontrahenta i sam poniósł jego ciężar. 

Obowiązujące od początku 2019 r. przepisy dotyczące poboru podatku u źródła komplikują 

rozliczenia przedsiębiorców. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się jednak w 

interpretacji z 26 lipca 2019 r. (0111-KDIB2-3.4010.169. 2019. 2.MK), że nieodliczony podatek u 

źródła może byd kosztem uzyskania przychodu. 

Źródło:  Rzeczpospolita, 

Monika Pogroszewska 

 

Wiadomo więcej o nowym JPK_VAT 
Określa je projekt rozporządzenia opublikowany w ubiegłym tygodniu przez Ministerstwo Finansów. 

Jest on ściśle związany z nowelizacją ustawy o VAT z 4 lipca 2019 r., która zawiera m.in. regulacje 

upraszczające rozliczenia. Jedną z nich jest zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym 

przekształconym plikiem JPK_VAT. 

Dla przypomnienia, duże firmy już od kwietnia 2020 r. (pozostałe od lipca 2020 r.) nie będą musiały 

przesyład co miesiąc skarbówce osobno deklaracji podatkowej i jednolitego pliku kontrolnego. 

Zastąpi je nowa struktura JPK_VAT. 

Plik trzeba będzie składad miesięcznie w terminie, który obecnie dotyczy deklaracji podatkowych (tj. 

do 25 dnia następnego miesiąca). Termin ten będzie wiążący zarówno dla firm rozliczających się co 

miesiąc, jak i kwartalnie. W tym drugim przypadku częśd nowego JPK, odpowiadającą obecnym 

deklaracjom, będzie trzeba uzupełnid dopiero w ostatnim miesiącu kwartału. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 

Mariusz Szulc 

 

 

http://archiwum.rp.pl/artykul/1408945-Spolka-rozliczy-podatek-zaplacony--z-wlasnych-srodkow.html#.XUfHrfIzbIU
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56866,5-sierpnia-2019/69270,Gazeta-Prawna/700613,Wiadomo-wiecej-o-nowym-JPK_VAT.html


 

 

 

Firma zarejestruje sprzedaż w smartfonie  
Kasa fiskalna w telefonie. Brzmi trochę fantastycznie.Ale już niedługo stanie się rzeczywistością. Za 

kilka dni przekażemy do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia ministra finansów 

określający szczegóły tego rozwiązania. Planujemy, że wejdzie w życie już 1 stycznia 2020 r. Chcemy 

w ten sposób uprościd rozliczenia i wyjśd naprzeciw oczekiwaniom mobilnych przedsiębiorców. 

Źródło: Rzeczpospolita, 

Przemysław Wojtasik  

 

 

Jak stosowad przepisy o tax free w praktyce 
Wykładnia TSUE dotycząca niezgodności polskich przepisów o zwrocie podatku podróżnym z 

regulacjami unijnymi spowodowała rozbieżności w interpretacjach fiskusa. Dlatego konieczna jest 

zmiana ustawy o VAT w tym zakresie. 

W celu stosowania procedury TAX FREE sprzedający, będący polskim podatnikiem VAT, powinien 

spełniad liczne wymogi stawiane przez polskiego ustawodawcę. Wymogi, o których mowa w art. 127 

ustawy o VAT, nieco odbiegają jednak od tych, które zawiera Dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28 

listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: dyrektywa 

2006/112/WE). W związku z tym w praktyce powstają liczne kontrowersje odnośnie do tego, jakie 

warunki powinien spełniad sprzedawca, aby móc stosowad preferencyjną stawkę zero proc. w 

ramach procedury TAX FREE. 

Źródło: Rzeczpospolita, 

Maria Strelczenko 

 

 

Wkrótce zmienią się warunki zwolnienia z CIT 

w Polskiej Strefie Inwestycji 
W części powiatów trzeba będzie wyłożyd mniejsze pieniądze na inwestycje, a w części głębiej 

sięgnąd do kieszeni, aby uzyskad preferencję podatkową.  

http://archiwum.rp.pl/artykul/1409015-Zamiast-kasy-aplikacja-w-telefonie.html#.XUfNs_IzbIU
http://archiwum.rp.pl/artykul/1408951-Jak-stosowac-przepisy-o%C2%A0tax%C2%A0free-w-praktyce.html#.XUfHovIzbIU


 

 

 

 

Aby uzyskad zwolnienie z CIT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, trzeba wziąd pod uwagę kilka 

parametrów. Po pierwsze wysokośd nakładów inwestycyjnych. Zasadniczo, im niższe bezrobocie w 

powiecie, w którym będzie inwestycja, tym wyższa będzie wymagana minimalna wartośd nakładów 

inwestycyjnych. Dla dużych firm może to byd nawet 100 mln zł. Ważna jest też wielkośd 

przedsiębiorstwa – inne pieniądze na inwestycję musi wyłożyd duża firma, a inne mikro, mała czy 

średniej wielkości. Trzeci parametr to kryteria jakościowe, które inwestor musi spełnid, aby w ogóle 

ubiegad się i otrzymad zwolnienie. Kryteria te szczegółowo reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 

28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację 

nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1713). W sumie jest ich 10 i zależą m.in. od lokalizacji inwestycji. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 

 Łukasz Zalewski 

 

 

Ceny transferowe – trudny wybór przepisów 
Tematami wzbudzającym wiele wątpliwości podmiotów powiązanych są przede wszystkim obowiązki 

dokumentacyjne i sprawozdawcze. Wobec zbliżającego się terminu ich wypełnienia należy podjąd 

decyzję o wyborze stanu prawnego do dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi 

realizowanymi w 2018 r. – czy będzie to stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2018 r., czy od 1 

stycznia br. Z kolei w razie skorzystania z nowych regulacji problemów przysparza brak 

jednoznacznych przepisów przejściowych (co rzutuje np. na rozstrzygnięcie, czy składad uproszczone 

sprawozdanie CIT-TP lub PIT-TP i w jakich sytuacjach). Także nowe zapisy ustawy dotyczące zwolnieo 

z konieczności sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, w tym w szczególności brak 

obowiązku dla transakcji pomiędzy podmiotami krajowymi, powodują liczne dylematy. Dzieje się tak 

w szczególności w sytuacji, gdy tylko niektórzy kontrahenci spełniają warunki do objęcia zwolnieniem 

albo określenie ich sytuacji na tle znowelizowanych przepisów przysparza trudności. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 

Danuta Langer-Babicz, 

Ewa Ścierska 
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Inwestor rozliczy w kosztach wydatki na usługi 

budowlane 
Przedsiębiorca powinien księgowad zapłatę za roboty budowlane, według faktur wystawionych  od 

podwykonawców, w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

- Przedsiębiorca jako inwestor zamierza wybudowad budynek mieszkalny i przeznaczyd go na 

sprzedaż. Przedsiębiorca samodzielnie nabył materiały na budowę (cegły, pustaki, cement, dachówki, 

deski podłogowe, drzwi, okna itp.). Wykonanie robót budowlanych zlecił firmie budowlanej. Do 

której kolumny prowadzonej (metodą kasową) podatkowej księgi przychodów i  rozchodów 

przedsiębiorca powinien księgowad wydatki na usługi budowlane wynikające z faktur wystawionych 

przez wykonawców? – pyta czytelnik. 

Źródło: Rzeczpospolita, 

Marcin Szymankiewicz 

 

 

Dokształcanie się jest kosztem 
Koszty poniesione w związku z podjęciem nauki na odpłatnych studiach podyplomowych typu MBA 

mają związek z działalnością przedsiębiorcy. 

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 czerwca 2019 

r. (0114-KDIP3-1.4011.278.2019.1.AC). 

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy prowadzącego działalnośd gospodarczą w zakresie kompleksowego 

doradztwa biznesowego, w tym m.in. konsultacji dla zarządów w podejmowaniu decyzji 

zmierzających do osiągnięcia celów wyznaczonych przez zarządzane przez nie firmy. Ponadto, 

przedsiębiorca doradza swoim klientom w zarządzaniu spółkami portfelowymi oraz dodatkowo 

oferuje swoje wsparcie na poziomie operacyjnym, wliczając w to m.in. prowadzenie negocjacji z 

kontrahentami klientów. 

Źródło: Rzeczpospolita, 

 Anna Zapotoczny-Woźniak 
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Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu bez PIT 
Kwota odszkodowania za przejęcie nieruchomości na cele przeciwpowodziowe jest zwolniona  z 

podatku dochodowego, gdy są spełnione dwa warunki: nabycie  działki nastąpiło wcześniej niż w 

okresie dwóch lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego, a cena nabycia wyniosła co 

najmniej 50 proc. wysokości uzyskanego odszkodowania. 

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 29 kwietnia 2019 r. (0112-KDIL3-

3.4011.124.2019. 1.AM). 

Decyzją wojewody zostało ustalone i wypłacone na rzecz wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną, 

odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz województwa nieruchomości przeznaczonej na cele 

inwestycji przeciwpowodziowej. Przejętą nieruchomośd wnioskodawca uzyskał z tytułu nabycia 

spadku. 

Źródło: Rzeczpospolita, 

Natalia Nieciecka 

 

 

Dalsza amortyzacja tylko w tym samym majątku 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał interesujące orzeczenie w sprawie wartości 

początkowej środków trwałych wnoszonych aportem do spółki osobowej 

Chodzi o wyrok z 5 czerwca 2019, sygn. akt I SA/Po 233/19. Sprawa dotyczyła właścicielki kamienicy 

kupionej pod koniec lat 90. Kobieta wynajmowała znajdujące się w niej lokale, a najem traktowała 

jako prywatny, stosując 8,5-proc. stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatniczka 

nie prowadziła działalności gospodarczej, a kamienica nigdy nie była amortyzowana. Kobieta 

planowała ustanowid odrębną własnośd kilku mieszkao znajdujących się w kamienicy (w pierwszej 

fazie 1–3). Lokale miały byd następnie wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego (tzw. operat 

szacunkowy). Wydzielone mieszkania chciała wnieśd aportem do spółki jawnej, którą planowała 

założyd wraz z synem. Wartośd wkładu niepieniężnego miała zostad ustalona na podstawie wycen 

poszczególnych dokonanych przez rzeczoznawcę majątkowego. Spółka, do której miałyby byd 

wniesione mieszkania, będzie prowadzid pozarolniczą działalnośd gospodarczą w zakresie wynajmu 

nieruchomości. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 

Piotr Sobczak 

http://archiwum.rp.pl/artykul/1408954-Odszkodowanie-za-wywlaszczenie-gruntu--bez-PIT.html#.XUfHqfIzbIU
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Zwolnienie z PIT dla młodych już obowiązuje 
1 sierpnia weszły w życie przepisy zwalniające z podatku dochodowego od osób fizycznych przychody 

osiągane z tytułu umowy o pracę bądź umowy zlecenia przez pracowników lub zleceniobiorców, 

którzy nie ukooczyli 26. roku życia. 

Źródło: Rzeczpospolita, 

Marcin Mika 

 

 

Zerowy PIT dla młodych do 26 lat wpływa na ulgę 

prorodzinną 
W limicie dochodów dziecka na potrzeby stosowania ulgi prorodzinnej oraz rozliczenia jako samotny 

rodzic należy uwzględniad dochody objęte ulgą dla młodych. 

Od 1 sierpnia obowiązuje nowe zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób 

poniżej 26. roku życia (zerowy PIT dla młodych). Takie osoby nie muszą płacid podatku dochodowego 

w ramach limitu kwotowego w wysokości 85 528 zł (od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. obowiązuje 

niższy limit – 35 636,67 zł). W związku z wprowadzeniem nowej ulgi zmodyfikowano przepisy 

dotyczące preferencji podatkowych, z których korzystają rodzice. 

Podatnicy wychowujący dzieci w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych 

mogą uwzględniad dwie zasadnicze ulgi, które przysługują również na dzieci pełnoletnie. Jedna to 

wspólnie rozliczenie z dzieckiem, adresowane do osób samotnie wychowującym dzieci. Druga to 

jedna z najpopularniejszych ulg podatkowych – ulga prorodzinna. Obie preferencje dotyczą także 

dzieci pełnoletnich, uczących się, do ukooczenia 25 lat (w zerowym PIT granica wieku to 26 lat). 

Muszą one jednak spełniad także kryterium dochodowe. Dziecko nie może w roku podatkowym 

uzyskad dochodu przewyższającego kwotę 3089 zł (limit obejmuje dochody objęte skalą podatkową 

oraz z kapitałów pieniężnych). 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 

Magdalena Majkowska 
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Podatnicy nie powinni płacid za błędy paostwa 
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającym niekonstytucyjnośd przepisu, na podstawie 

którego ściągnięto podatek, fiskus powinien zwracad także koszty egzekucyjne 

To sedno wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 sierpnia br. (sygn. akt II FSK 2750/17). 

Uzasadniając go, sędzia Jacek Brolik podkreślił, że sytuacja, w której paostwo tworzy przepis, który 

potem inny organ tego paostwa uznaje za niezgodny z konstytucją, nie może mied negatywnych 

skutków dla podatnika. Należy mu zwrócid nie tylko niesłusznie pobraną daninę, ale i koszty 

wyegzekwowane za jej ściągnięcie. – Przerzucenie ich ciężaru na podatnika byłoby niesprawiedliwe i 

niezgodne z konstytucją – podkreślił sędzia Jacek Brolik. 

Najnowszy wyrok sądu kasacyjnego jest korzystny. Niestety przed NSA zapadło wcześniej już kilka 

odmiennych. W tym jeden w sprawie męża podatniczki, która właśnie 1 sierpnia wygrała spór. Jemu 

wcześniej odmówiono zwrotu kosztów egzekucyjnych (blisko 110 tys. zł). Ostatni wyrok nie 

satysfakcjonuje w pełni także z innego powodu – NSA stwierdził, że zwrot kosztów egzekucyjnych 

ogranicza się do sytuacji, gdy decyzja podatkowa jest uchylana na skutek wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego, ale już nie – gdy następuje to z innych powodów (patrz opinia eksperta). 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 

Patrycja Dudek 

 

 

KAS: korekta deklaracji – było źle, jest gorzej 
Na początku stycznia 2019 r. znowelizowano przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. 

Zmiany dotyczą korygowania deklaracji po kontroli celno–skarbowej. Poprawki są niewielkie i szerzej 

niezauważone, ale ważne dla kontrolowanych. 

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS), na 

mocy której połączono trzy piony administracji podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów, 

tj. kontrolę skarbową, służbę celną i administrację podatkową. W ustawie tej powołano Krajową 

Administrację Skarbową i określono podmioty, zasady oraz zakres wykonywania kontroli celno–

skarbowej. Nowa procedura kontroli z założenia miała byd stosowana do oszustw podatkowych, 

wyłudzeo VAT i wszędzie tam, gdzie mogło nastąpid naruszenie interesu fiskalnego w znacznym 

rozmiarze. Praktyka okazała się jednak inna i zdarza się, że organy celno–skarbowe w ramach tej 

kontroli wytaczają najcięższe działa wobec podatników, na przykład wykazujących najem prywatny  

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56866,5-sierpnia-2019/69270,Gazeta-Prawna/700610,Podatnicy-nie-powinni-placic-za-bledy-panstwa.html


 

 

 

opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, a nie według skali podatkowej w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

Źródło: Rzeczpospolita, 

Tomasz Szymaoski 

 

 

Handel bitcoinem bez daniny 
Kto kupi lub wymieni walutę wirtualną, nie zapłaci z tego tytułu podatku od czynności 

cywilnoprawnych, także po 2020 r. – wynika z opublikowanego w piątek projektu nowelizacji ustawy 

o podatku od czynności cywilnoprawnych. Preferencja dla internautów handlujących wirtualnymi 

pieniędzmi (np. bitcoinami) zostanie zapisana w nowym art. 9 pkt. 1a ustawy o PCC (t.j. Dz.U. z 2017 

r. poz. 1150 ze zm.). 

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. Do kooca br. obowiązuje zawieszenie poboru daniny o takich 

transakcji. Wprowadziło je rozporządzenie ministra finansów z 24 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1184). Resort finansów od początku jednak przyznawał, że chce wprowadzid preferencję na stałe 

do przepisów z uwagi na specyfikę handlu walutą wirtualną. W praktyce trudno taką sprzedaż 

opodatkowad PCC. Problemem nie do rozwiązania okazały się: anonimowośd stron transakcji i 

trudności z ustaleniem miejsca, gdzie jest ona realizowana. W takich warunkach danina, którą 

płaciliby fiskusowi internauci wielokrotnie mogłaby przewyższyd zainwestowane przez nich kwoty. To 

w niektórych przypadkach mogłoby skutkowad konfiskatą majątku podatników – twierdziło MF. 

Zwolnienie handlu walutą wirtualną z PCC nie powinno się przełożyd na znaczące straty dla budżetu. 

Do tej pory podatnicy relatywnie rzadko wykazywali bowiem podobne transakcje fiskusowi. Wpływy 

z tego tytułu nie były więc znaczące. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 

Mariusz Szulc 
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Kolejne stanowisko KSR ułatwi księgowym 

sporządzanie sprawozdao za 2019 r. 
Przyjęte przez Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu 9 lipca br. stanowisko w sprawie 

rozrachunków z kontrahentami ma obowiązywad już przy sporządzaniu sprawozdao finansowych za 

2019 r. Czekający na publikację w Dzienniku Urzędowym ministra finansów dokument ma pomóc w 

praktyce służbom księgowym w ujmowaniu, wycenie i prezentacji należności i zobowiązao 

wynikających z prowadzenia bieżącej operacyjnej działalności jednostki. 

Stanowisko obejmuje – uściśla – zasady ujmowania, wyceny, prezentacji oraz inwentaryzacji 

rozrachunków z kontrahentami, zwanych inaczej rozrachunkami handlowymi, w jednostkach, które 

sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1, 4, 5 lub 6 ustawy z 29 września 

1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; dalej: u.r.). Przy czym nie odnosi się ono do 

kwestii podatkowych z wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia prawa podatkowego wpływają na 

wartośd rozrachunków z kontrahentami ujętych w księgach rachunkowych jednostki. W szczególności 

nie wyjaśnia zasad przeliczania rozrachunków w walutach obcych dla celów podatku dochodowego i 

VAT. 

Stanowisko zawiera opis zasad ujmowania i wyceny rozrachunków zarówno na dzieo ich powstania, 

jak i rozliczenia oraz wyceny na dzieo sporządzania sprawozdania finansowego. Szczegółowo 

pokazuje sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Opisane reguły dotyczą także zaliczek i 

przedpłat, ujmowania rabatów i odnoszą się do transakcji zarówno w walucie polskiej, jak i walucie 

obcej. Za szczególnie cenne należy uznad wskazówki dotyczące ujmowania odsetek i różnic 

kursowych. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 
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