
Newsletter – kwiecień 2018 r.

Szanowni Państwo,

w kwietniowym wydaniu naszego newslettera omawiamy wydaną przez Ministerstwo Finansów Metodykę w zakresie

oceny dochowania należytej staranności w VAT. Dokument, co prawda kierowany jest do organów skarbowych nie do

podatnika, lecz zawiera istotne elementy mogące służyć do zabezpieczenia ryzyka podatkowego przedsiębiorcy.

Wspominamy ponadto o planowanych zmianach w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego. Nowelizacja

wprowadza – obwarowane szczegółowymi warunkami - wnioski grupowe oraz możliwość występowania o interpretację

przez podmioty udzielające dotacji.

Omawiamy również kontrowersyjne wyjaśnienia Ministerstwa w zakresie opodatkowania kryptowalut (m.in. PCC) oraz

broszury dotyczące limitowania kosztów usług niematerialnych i korzystania z praw w CIT.

Miłej lektury!

Zespół Kancelarii Doradcy Podatkowego

Joanny Rudzkiej

kontakt@taxadvisorypoland.pl

+48 22 219 92 29
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Metodyka należytej staranności 
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MF ogłosiło „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach

krajowych”. Jest ona co prawda skierowana do organów skarbowych nie do podatnika, lecz zawiera istotne elementy służące

do zabezpieczenia ryzyka podatkowego przedsiębiorcy. Prezentuje bowiem najważniejsze okoliczności, którymi będą się

kierować urzędnicy i ma być narzędziem przez nich wykorzystywanym. Na jej podstawie organy mają oceniać zachowanie

uczciwych podatników, którzy są w oszustwie poszkodowanymi nie współuczestnikami.

Jak przyznaje MF, z orzecznictwa zarówno polskich sądów jak i TSUE wynika, że w przypadku podatnika, który nie wiedział,

że transakcja nabycia towaru została zorganizowana w związku z popełnieniem przez inny podmiot oszustwa lub nadużycia,

prawo do odliczenia nie powinno zostać mu odebrane, jeżeli podatnik, przy zachowaniu należytej staranności nie mógł

wiedzieć, że transakcja ta służy oszustwu lub nadużyciu w zakresie VAT. Ministerstwo argumentuje, że jeżeli podatnik nie

będzie odpowiednio uważny przy zawieraniu transakcji, wówczas prawo do odliczenia będzie kwestionowane.

Wskazano na działania – przy wyborze kontrahenta i w trakcie realizacji z nim transakcji – których podjęcie istotnie zwiększa

prawdopodobieństwo dochowania przez podatnika należytej staranności. MF rozróżnia kryteria formalne i transakcyjne.

Kryteriami formalnymi ma być min. sprawienie kontrahenta w KRS, CIDG, jego statusu jako podatnika VAT czynnego (na

portalu Podatkowym) i jako niewpisanego przez Szefa KAS do wykazu podmiotów wykreślonych, sprawdzenie posiadanych

koncesji i zezwoleń jak również prawidłowości pełnomocnictw. Jako kryteria transakcyjne Ministerstwo wskazuje przykładowo:

brak ryzyka gospodarczego jednej strony transakcji, omijanie nakazu płatności na konto (pow. 15 000 zł), sytuacje gdy

płatność została dokonana na rachunek podmiotu trzeciego lub rachunek zagraniczny, transakcje, gdy cena towaru

oferowanego podatnikowi przez kontrahenta znacząco odbiega od ceny rynkowej, gdy osobiste spotkanie z kontrahentem było

niemożliwe albo gdy miejsce działalności stoi w oczywistej sprzeczności z jej skalą i rodzajem (np. sprzedaż hurtowa w

wirtualnym biurze). Wątpliwości powinien też wzbudzać fakt, że wymagany przez kontrahenta od podatnika termin płatności

był krótszy niż termin płatności oferowany przez innych dostawców z tej samej branży lub gdy transakcja została zawarta na

warunkach znacznie odbiegających od tych, które uznawane były w danej branży za gwarantujące bezpieczeństwo obrotu.

Ministerstwo wskazuje też, że jeżeli płatność zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności

należy co do zasady uznać, że podatnik dochował należytej staranności (jeżeli pozytywnie zweryfikował przesłanki formalne i

nie zachodzą inne okoliczności szczególne).



Planowane zmiany w interpretacjach
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Opublikowano nowy projekt zmian w ustawie Ordynacja Podatkowa mających na celu kolejne „uszczelnianie” systemu

podatkowego oraz umożliwienie występowania z wnioskiem o interpretację indywidualną podmiotom udzielającym

dofinansowań. Co więcej, projekt przewiduje, że niektóre interpretacje mogą automatycznie wygasnąć. Jeżeli zatem przepisy

wejdą w życie konieczne będzie przeanalizowanie posiadanych przez podatników obecnie interpretacji.

Propozycje dotyczą m.in. występowania z wnioskami, których moc ochronna jest, zdaniem Ministerstwa nadużywana.

Ministerstwo argumentuje, że z praktyki gospodarczej wynika bowiem, że podatnicy uczestniczący w różnego rodzaju

łańcuchach restrukturyzacyjnych, których celem jest optymalizacja podatkowa, występując z wnioskami indywidualnymi,

opisują stan faktyczny jedynie ze swojej perspektywy, pomijając powiązania z innymi uczestnikami takiego łańcucha.

Proponuje się zatem stworzenie możliwości wystąpienia o interpretację na podstawie wniosku grupowego. Obowiązek ten

wystąpiłby gdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o interpretację obejmowałby transakcje lub

inne czynności dokonywane z udziałem podmiotów powiązanych, tj. podmiotem krajowym, podmiotem zagranicznym lub

podmiotem, który ma stać się podmiotem krajowym lub zagranicznym. Przepisy będą wymieniać elementy konieczne wniosku

takie jak m.in. wskazanie głównych korzyści (w tym podatkowych), opis występujących pomiędzy podmiotami powiązanymi

powiązań, czy też wskazanie transakcji lub innych czynności dokonanych, będących w trakcie lub planowanych, od których

bezpośrednio lub choćby pośrednio uzależnione jest osiągnięcie głównych korzyści. Przy braku spełnienia wymienionych w

projekcie wymogów – interpretacja nie będzie mieć waloru ochronnego. Zmiany takie dotyczyć też będą opinii

zabezpieczających. Ponadto proponuje się, aby wnioskodawcy zobowiązani zostali do wskazania wartości przedsiębiorstwa,

jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego objętych stanem faktycznym, których wartość wynosi co najmniej 10 000

000 zł.

Stworzona będzie również możliwość występowania z wnioskiem o interpretację przez podmioty (np. PARP) udzielające

dofinansowań (różnego rodzaju dotacje dla beneficjentów środków unijnych), gdy interpretacja w indywidualnej sprawie

otrzymującego dofinansowanie ma wpływ na jego wysokość. Zdaniem MF, pozwoliłoby to na jednolite traktowanie uczestników

programu (oraz odpowiednie jego zaprojektowanie). W aktualnym stanie prawnym każdy z uczestniczących – chcąc korzystać

z ochrony wynikającej z Ordynacji podatkowej – musi składać odrębny wniosek o interpretację indywidualną.



Kryptowaluty a PPC i KUP
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Ministerstwo opublikowało wyjaśnienia w zakresie podatkowych skutków handlu kryptowalutami, które wywołały wiele

kontrowersji.

Minister zaznacza, że obrót kryptowalutami generuje przychód m.in. w przypadku: zamiany kryptowaluty na walutę

tradycyjną, np. złotówki (PLN), euro (EUR), dolara amerykańskiego (USD) ale również zamiany kryptowaluty na inną

kryptowalutę, na towar lub na usługę. Zamianę kryptowaluty należy traktować jako formę jej odpłatnego zbycia, analogicznie

jak zamianę jakichkolwiek innych praw majątkowych, np. wierzytelności.

MF wskazuje, że przychody z obrotu krytpowalutą mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu praw

majątkowych albo pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli kryptowaluta jest przedmiotem obrotu w ramach

działalności, która spełnia określone warunki: m.in. ma ona charakter zarobkowy, jest prowadzona we własnym imieniu przez

podatnika, w sposób zorganizowany i ciągły i nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 5b ust. 1 ustawy PIT). Sposób

rozliczania i ewidencjonowania zależy od rodzaju prowadzonych przez podatnika ksiąg podatkowych (podatkowej księgi

przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych). Ministerstwo przy tym zaznacza, że dokumenty w postaci np. wyciągów

z historią transakcji giełdowych z internetowej giełdy kryptowalut, czy wyciągów z kont bankowych z historia transakcji nie

stanowią dowodów księgowych w rozumieniu przepisów i przychody oraz koszty udokumentowane wyłącznie w ten sposób

nie mogą zostać zaewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Zdaniem MF, umowa sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty, stanowiącej (wg. MF) prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu

podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Obowiązek zapłacenia tego podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej

nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty – dotyczy kupującego. Przy umowie zamiany obowiązek zapłaty

podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek – dotyczy solidarnie

stron czynności.

Wyłączona z opodatkowania PCC jest umowa sprzedaży lub zamiany kryptowalut objęta VAT. Zdaniem MF, działalność w

zakresie kupna i sprzedaży tzw. kryptowalut podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług. Dla celów VAT

pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy obejmuje również tzw. kryptowalutę (zwolnienie z VAT).



Ograniczenia dot.usług niematerialnych i praw
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Ministerstwo Finansów wydało broszurę na temat ograniczenia wysokości kosztów uzyskania przychodów związanych z

nabyciem niektórych rodzajów usług i praw. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym

od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadziła do ustawy o podatku

dochodowym od osób prawnych nowy art. 15e, którego istota polega na ograniczeniu wysokości kosztów uzyskania

przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych usług niematerialnych i praw.

Usługami, których wysokość może podlegać ograniczaniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów (KUP) są usługi:

▪ doradcze

▪ badania rynku

▪ reklamowe

▪ zarządzania i kontroli oraz usługi o podobnym do

▪ przetwarzania danych nich charakterze

▪ ubezpieczeń

▪ gwarancji i poręczeń (w tym koszty przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika).

Doradztwo podatkowe nie zostało zaklasyfikowane do usług limitowanych w CIT. Ograniczeniu określonemu w art. 15e ustawy

o CIT podlegają także wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw i wartości, o

których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7. Tu MF jednak stwierdza, że ograniczeniom nie będą podlegały koszty (opłaty i

należności) za przeniesienie praw tam wymienionych.

Wynikające z przepisów ograniczenie w zaliczaniu wskazanych kosztów do kosztów uzyskania przychodów oparte jest o limit

5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu

odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów

uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i odsetek. Powyższy mechanizm nie dotyczy kosztów usług, opłat i

należności, których suma w roku podatkowym nie przekracza kwoty 3 mln zł, oraz wymienionych w art. 15e ust. 11 tytułów, w

szczególności kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem

usługi.



Kancelaria w mediach
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Komentarz ekspercki w dzienniku Rzeczypospolita z dnia 25.04.2018.:” VAT: skarbówka ściga wystawców pustych

faktur” Ministerstwo wylicza, że nieprawidłowości stwierdzone przez skarbówkę wyniosły 21,7 mld zł w 2015 r., 27,6 mld zł

w 2016 r. oraz 18,5 mld zł w 2017 r. Według MF „puste faktury” wyniosły: 14 mld zł w 2015 r.,16,2 mld zł w 2016 r. i 9,1 mld

zł w 2017 r. – To bardzo wysokie kwoty. Powstaje jednak pytanie, czy statystyka MF obejmuje wyłącznie przypadki

faktycznych wyłudzeń, czy też kryje się za tym całe spektrum nieprawidłowości, także tych niezawinionych przez podatników

– mówi Joanna Rudzka, doradca podatkowy.

Komentarz ekspercki w dzienniku  Rzeczypospolita z dnia 11.04.2018.:” Handlujesz bitcoinami? Grozi ci wysoki 

podatek” Joanna Rudzka, doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię, wskazuje, że komunikat zelektryzował 

inwestorów. W trudnej sytuacji znajdą się zwłaszcza osoby, które dokonują kilku czy kilkunastu transakcji dziennie.

– Przyjmijmy, że podatnik zawierający np. 100 transakcji w miesiącu będzie musiał od każdej z nich zapłacić 1 proc. PCC. W 

takiej sytuacji kwota podatku przekroczy – i to wielokrotnie – wartość kwot zainwestowanych w zakup bitcoinów – mówi 

Joanna Rudzka.

Opinia do artykułu w dzienniku Rzeczypospolita z dnia 05.04.2018 :”Kontrole skarbowe na nowych zasadach: są 

rzadziej, ale trwają dłużej”: „Sprawdzają się obawy przedsiębiorców, że przepisy ustawy o KAS ułatwiają administracji 

długie kontrole. Dane pokazują, że administracja skarbowa korzysta z możliwości ich przedłużania ponad trzy miesiące. 

Średnio trwają dłużej, a przecież statystyka ujmuje też krótkie kontrole, gdy podatnicy sami skorygowali deklaracje w 14 dni.

Co więcej, mowa o zamkniętych postępowaniach, a ponad 70 proc. ciągle trwa. Z drugiej strony ich liczba wyraźnie spadła w 

porównaniu z latami poprzednimi, co dobrze rokuje. Rośnie skuteczność kontroli (skoro w dwóch trzecich zakończonych 

postępowań stwierdzono nieprawidłowości – a nie wiemy, ilu podatników będzie się dalej spierać z fiskusem). Wydaje się, że 

fiskus lepiej przygotowuje się do kontroli, zanim zjawi się u podatnika”

Artykuł w kwietniowym wydaniu miesięcznika Rzeczypospolita Finanse Publiczne: ” Obowiązek rozliczenia VAT 

przez nabywcę”: Otrzymanie faktury zakupowej może się wiązać z obowiązkiem zapłaty podatku za sprzedawcę. W 

przypadku niedopełnienia tego obowiązku fiskus może się domagać od jednostki zapłaty podatku ponownie, mimo że uiściła 

już ona VAT w cenie zakupu. W takiej sytuacji jednostka nie ma również prawa do odliczenia podatku zapłaconego na 

fakturze otrzymanej od sprzedawcy.



Kancelaria

▪ Bieżące doradztwo prawno-podatkowe

▪ Interpretacja przepisów oraz ocena podatkowych 

skutków transakcji (m.in. analiza umów)

▪ Występowanie o interpretację przepisów podatkowych 

do Ministra Finansów

▪ Planowanie i optymalizacja obciążeń podatkowych

▪ Pomoc przy rozpoczęciu działalności i przy 

przekształceniach

▪ Przeglądy podatkowe, sprawdzanie poprawności 

rozliczeń podatkowych

▪ Podatkowe due diligence

▪ Pomoc w czasie postępowań podatkowych

▪ Reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami 

administracyjnymi
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▪ Doradztwo w zakresie cen transferowych

▪ Doradztwo prawne

▪ Podatkowe hotline (krótkie porady telefoniczne i 

mailowe)

▪ Szkolenia dla firm i otwarte

▪ Doradztwo w języku polskim i angielskim 

▪ Praktyczne analizy odpowiadające wprost na pytania 

klientów

▪ Bezpośredni kontakt z licencjonowanym doradcą 

podatkowym 

▪ Skuteczność w zakresie odzyskiwania znacznych 

kwot podatku oraz w jak najszybszym kończeniu 

postępowań podatkowych



Doradztwo i szkolenia 

Jesteśmy efektywną Kancelarią Doradztwa 

Podatkowego. Posiadamy wieloletnie 

doświadczenie w obsłudze podatkowo – prawnej 

dużych i średnich polskich firm oraz 

międzynarodowych korporacji. Świadczymy usługi o 

jakości merytorycznej największych firm doradczych 

za rozsądną stawkę.

W naszej codziennej działalności, wspieramy 

podatkowo największe polskie i światowe 

przedsiębiorstwa oraz podmioty publiczne.

Naszym Klientom zawsze oferujemy rozwiązania, 

nigdy nie pozostawiając ich samych z akademickimi 

analizami przepisów prawa podatkowego. 

Rozumiemy biznes i pomagamy mu się rozwijać.

Zapraszamy do nas! 

ul. Nowy Świat 61/5

00-042 Warszawa

+48 22 219 92 29

kontakt@taxadvisorypoland.pl

www.taxadvisorypoland.pl

Kontakt
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