
Newsletter 

podatkowy  

sierpień  2018r.  

Kańcelaria Doradcy Podatkowego Joańńy 
Rudzkiej  

Zapraszam do rozmowy o 
podatkach 

E-mail:  

jrudzka@taxadvisorypoland.pl 

Szańowńi Pań stwo, 
 

kończy się lato lecz nie pomysłowość Ministerstwa Finansów.  Kilka dni temu opubliko-

wano  kilkusetstronicowy dokument zawierający nowelizację wielu ustaw podatko-

wych i regulujących działanie organów administracji skarbowej.  Deklarowanym celem 

projektu jest z jednej strony uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków 

dochodowych a z drugiej, uszczelnienie systemu pobierania PIT i CIT. 

W sierpniowym newsletterze omawiamy zatem i plusy noweli, takie jak preferencyjne 

pięcioprocentowe opodatkowanie prawa własności intelektualnej, jak i jej minusy np. 

planowane zaostrzenie przepisów w odniesieniu do samochodów używanych w firmie. 

Sporo dzieje się również w zakresie podatków samorządów.  Minister Finansów wypo-

wiedział się bowiem w sprawie kwalifikacji podatku VAT z faktur dokumentujących 

inwestycje w OZE oraz opodatkowania VATem dotacji unijnych.  

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Opublikowano (kolejny już) projekt kompleksowych zmian w 

przepisach min w: ustawie o PIT, o CIT, Ordynacji podatko-

wej, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-

rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawie 

Kodeks karny skarbowy, ustawie o podatku od czynności 

cywilnoprawnych czy ustawie o dochodach jednostek samo-

rządu terytorialnego. Nowelizacja przewiduje liczne preferen-

cje, zawiera jednak wiele kontrowersyjnych nowości.  

Projekt obejmuje dwa bloki zmian: 

A. Uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków 

dochodowych. 

B. Uszczelnienie systemu podatków dochodowych. 

Nowe proponowane regulacje  - w ramach pierwszego bloku 

to między innymi: 

• wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 

9%. Będzie ona przysługiwać w odniesieniu do przycho-

dów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych tym 

podatnikom, u których przychody w danym (bieżącym) 

roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych 

kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Z 

preferencji będą jednak mogli skorzystać ci podatnicy, 

którzy posiadają status małego podatnika chyba, że jest 

to ich pierwszy rok podatkowy oraz podatnicy, którym 

dochodowość nie przekracza 33%. 

• wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach 

kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej 

atrakcyjności finansowania własnego (NID)  

• wprowadzenie szczególnych rozwiązań do nabywania 

pakietów wierzytelności 

• wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania 

emisji euroobligacji. 

Przykładowe modyfikacje istniejących regulacji  polegają na: 

• uchyleniu w PIT przepisu warunkującego uprawnienie 

do preferencyjnego opodatkowania dochodów małżon-

ków i osób samotnie wychowujących dzieci od termino-

wego złożenia zeznania podatkowego 

• wprowadzeniu zmian odnoszących się do spadkobier-

ców zbywających nieruchomości lub określone prawa 

majątkowe nabyte w spadku  

• wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można skorzy-

stać z ulgi mieszkaniowej 

• określeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów 

wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał 

• wprowadzeniu zwolnienia dla dozoru technicznego 

• podwyższeniu kwot limitów kosztów uzyskania przycho-

dów składek na rzecz organizacji pracodawców i przed-

siębiorców o charakterze nieobowiązkowym, 

• poszerzeniu zakresu zwolnienia dotyczącego sprzedaży 

całości lub części nieruchomości wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego 

• umożliwieniu – pod określonymi warunkami - posługi-

wania się kopiami certyfikatów rezydencji 

• uregulowaniu rozliczania pożyczek papierów wartościo-

wych. 

Planowane jest też kompleksowe uregulowanie opodatkowa-

nia dochodów uzyskanych z obrotu walutami wirtualnymi. 
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Kolejńe zmiańy w PIT i CIT oraz Ordyńacji podatkowej 



Dodatkowe zobowiązańie podatkowe i zmiańy w ińterpretacjach 

 

W projekcie z 24 sierpnia 2018r. Ministerstwo Finansów 

proponuje m.in.: 

• Wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezreali-

zowanych zysków (tzw. exit tax)  

Dla podatników podatku PIT obowiązywać mają 2 stawki - 

stawka 19% i 3% podstawy opodatkowania (gdy nie ustala 

się wartości podatkowej składnika majątku). W przypadku 

podatników CIT stawka podatku wynosić ma 19% podstawy 

opodatkowania. Podstawę opodatkowania stanowić ma 

suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla 

poszczególnych składników majątku. Z kolei dochód z nie-

zrealizowanych zysków stanowić ma nadwyżka wartości 

rynkowej przenoszonego składnika majątku, w tym wynika-

jącego ze zmiany rezydencji podatkowej, ustalanej na dzień 

jego przeniesienia ponad jego wartość podatkową. Przewi-

duje się, że omawiane przepisy wejdą w życie z dniem 1 

stycznia 2019 r. 

• Zmiany w zakresie klauzuli ogólnej unikania opodatko-

wania 

• W projektowanych przepisach proponuje się wprowa-

dzenie wspólnej w obrębie Ordynacji podatkowej defi-

nicji „korzyści podatkowej”. Będzie nią korzyść polega-

jąca na: 

a) niepowstaniu zobowiązania podatkowego, odsu-

nięciu w czasie powstania zobowiązania podatkowe-

go lub obniżeniu jego wysokości, 

b) powstaniu lub zawyżeniu straty podatkowej, 

c) powstaniu nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku 

albo podwyższeniu kwoty nadpłaty lub zwrotu podat-

ku, 

d) braku obowiązku pobrania przez płatnika podatku, 

jeżeli wynika on z okoliczności wskazanych w lit. a. 

• Zmiany w zakresie interpretacji. 

Organy podatkowe odmawiać będą wydania interpretacji 

indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktyczne-

go lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasad-

nione przypuszczenie, że mogą: 

- stanowić czynność lub element czynności dokonanej prze-

de wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej 

(określonej w art. 119a § 1 Ordynacji Podatkowej), 
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- być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem środ-

ków ograniczających umowne korzyści, lub 

- stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 

ustawy o VAT. 

  

• Na mocy proponowanych przepisów  organ podatko-

wy wydając decyzję z zastosowaniem  regulacji w 

zakresie uszczelniania podatków ustalałby w tym sa-

mym akcie dodatkowe zobowiązanie podatkowe. 

Dodatkowe zobowiązanie wynosić może 40% kwoty korzy-

ści podatkowej. Jeżeli wydawana jest decyzja w zakresie 

podatku dochodowego oraz podstawą opodatkowania jest 

dochód, dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynosi 10% 

sumy składników wynikających z tej decyzji. Przez składniki, 

decyzji, o której mowa powyżej, rozumie się stwierdzenie 

w zakresie, w jakim wynika ono z zastosowania przepisów 

lub środków określonych w art. 58a 1 nienależnego: 

1) zawyżenia straty podatkowej; 

2) powstania straty podatkowej; 

3) zaniżenia dochodu do opodatkowania, lub 

4) niepowstania dochodu do opodatkowania. 

10% podstawy opodatkowania dotyczyć też bę-

dzie należności, od której płatnik nie pobrał podatku. 

Stawki  te mogą ulec, w niektórych przypadkach, podwoje-

niu—do 80 i 20 %.  
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Dalsze zmiany  

TSUE: można zmienić przeznacze-

nie nieruchomości i odzyskać VAT  

Prefereńcyjńe opodatkowańie prawa własńos ci ińtelektualńej 

Projekt ustawy z 24 sierpnia 2018r. przewiduje wprowadzenie w 

ustawie o PIT i CIT, rozwiązania podatkowego dla przedsiębior-

ców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych 

lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. 

Innovation Box. 5% stawką podatkową mają być opodatkowane 

dochody z praw własności intelektualnej, których podatnik jest 

właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada 

prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i, 

które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajo-

wego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe 

prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzo-

ru przemysłowego. 

Ulga obejmie też gdy prawa zakupiono, pod warunkiem, iż po-

niesione będą koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem 

nabytego prawa. 

Dochodem kwalifikującym się do ulgi ma być dochód uzyskany z 

tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności zwią-

zanych z wykorzystywaniem  prawa, dochód ze sprzedaży, jak 

również, co istotne, dochód z tego aktywa uwzględniony w ce-

nie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej. 

Przedsiębiorca będzie zobowiązany prowadzić szczegółową 

ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie pod-

stawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów 

prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw 

IP .  

Podatnik będzie miał możliwość stosowania ulgi przez cały okres 

trwania ochrony prawnej IP.  
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13 czerwca 2018r. Ministerstwo Finansów ogłosiło dalsze, planowane zmiany w przepisach podatkowych. Ministerstwo za-

pewnia, iż ich celem jest mniej biurokracji w podatkach, niższe podatki dla biznesu i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy 

oraz wzrost bezpieczeństwa podatników. Jednakże, z zapowiedzi MF wynika też zwiększenie biurokracji np. konieczne będzie 

prowadzenie szczegółowej ewidencji przejazdów firmowych samochodów, jeżeli podatnik będzie chciał rozliczać 

w pełni koszty uzyskania przychodów z nimi związane (podobnie jak jest to obecnie w przypadku pełnego odliczenia VAT). 

Wśród zmian jest m.in.: nowa matryca stawek VAT, rezygnacja ze składania deklaracji PIT przez pracowników, rezygnacja z 

deklaracji VAT, odbiurokratyzowanie samorządów, obniżenie stawki CIT do 9% dla niektórych podatników, podwyższenie 

limitu odpisów amortyzacyjnych z 20 tysięcy euro do 150 tysięcy euro wartości samochodu osobowego,  możliwość uwzględ-

nienia wartości zadłużenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania tytu-

łem wkładu do spółki, podwyższenie progu „małego podatnika” PIT i CIT do 2 mln. euro czy skrócenie terminu ulgi na złe 

długi w VAT.  Organizacje branżowe będą mogły składać wnioski o wydanie interpretacji ogólnych w przypadku nowych prze-

pisów podatkowych. 

Propozycje zawierają też ulgę „innovation box”. Ulga miałaby polegać na preferencyjnym opodatkowaniu (np. obniżoną 

stawką podatkową) kwalifikowanego dochodu, wyodrębnionego z całości dochodu podatnika, uzyskiwanego ze składników 

własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru prze-

mysłowego czy prawo autorskie. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z projektowanej preferencji byłby wymóg prowa-

dzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszaniem składnika 

własności intelektualnej. 

  

 

Samochody firmowe 
 

Wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu oso-

bowego wykorzystywanego zarówno dla celów działalności 

gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowa-

dzoną działalnością) podlegać będą zaliczeniu do kosztów 

uzyskania przychodów jedynie w wysokości 50% tych wydat-

ków.  Możliwość zaliczenia do kosztów 100% dotyczyć będzie 

tylko wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w 

działalności pod warunkiem prowadzenia ewidencji.  W przy-

padku ustalenia, iż podatnik nie stosował ograniczenia kosz-

tów uzyskania przychodów, organ skoryguje koszty od daty 

rozpoczęcia używania samochodu (wstecz). 

Dodatkowo przewidziano likwidację ”kilometrówki”. Zamiast 

wykorzystywanej dotychczas ewidencji przebiegu pojazdów, 

podatnicy, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej będą 

wykorzystywać samochód stanowiący ich własność, do kosz-

tów uzyskania przychodów będą mogli zaliczyć 20% poniesio-

nych wydatków (80% wydatków wyłączono z kosztów podat-

kowych). Dla ustalenia limitu wydatków zaliczanych do kosz-

tów podatkowych, podatnicy będą uwzględniać wszystkie 

wydatki związane z eksploatacją stanowiącego ich własność, 

prywatnego samochodu osobowego faktycznie wykorzystywa-

nego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, tj. 

niebędącego składnikiem majątku.  

W tym zakresie projekt przewiduje odpowiednie rozciągnięcie 

ograniczenia stosowanego obecnie do odpisów amortyzacyj-

nych z tytułu zużycia samochodu osobowego na inne formy 

korzystania z samochodu osobowego tj. użytkowania na pod-

stawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy oraz innej umowy o 

podobnym charakterze. Ograniczenie w zaliczaniu opłat z ty-

tułu tych umów do kosztów podatkowych ustalone zostanie 

proporcją wartości leasingowanego (najmowanego) samocho-

du do kwoty 150.000 zł. 

Ministerstwo Finansów planuje liczne zmiany dotyczą-

ce samochodów osobowych wykorzystywanych w pro-

wadzonej działalności.  

Podwyższeniu do 150.000 zł ulegnie limit wartości sa-

mochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne 

odliczanie odpisów amortyzacyjnych, jak również od-

powiedniemu podwyższeniu  ulegnie kwota przyjęta 

dla celów obliczenia składki ubezpieczenia, jaka może 

być zaliczona do kosztów. 



 

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Rzeczpospolita—Komentarz na pierwszej 

stronie gazety: 

Urzędy Marszałkowskie żądają, by gminy 

zwróciły część dotacji UE na takie projekty, 

jak np. elektrownie wiatrowe. Chodzi o rów-

nowartość VAT, który od niedawna podlega 

odliczeniu. W zamian mogą wystąpić o zwrot 

do urzędu skarbowego. Czy go otrzymają?  

-Dotychczas gminom trudno było odzyskać 

VAT od inwestycji. - mówi Joanna Rudzka, 

doradca podatkowy. To nie koniec proble-

mów. Gminy muszą zapłacić VAT od dotacji 

na np. wymianę pieców dla mieszkańców. 

 

Komentarz ekspercki do artykułu : Samorzą-

dy w podatkowej pułapce  

W odpowiedzi na pytanie Redakcji, MF wska-

zuje, że czynności wprowadzania oraz pobie-

rania z sieci energii elektrycznej wytworzonej 

w instalacjach OZE są objęte VAT.  Nie odpo-

wiada jednak, czy urząd skarbowy zwróci VAT 

naliczony. (…) 

-Dotacja podlega opodatkowaniu, jeżeli ma 

bezpośredni związek z ceną dostarczonego 

towaru/usługi świadczonej przez otrzymują-

cego dotację. W takiej sytuacji stanowi bo-

wiem wynagrodzenie (bądź jego część) płatne 

od osoby trzeciej w zamian za dostarczony 

towar/usługę świadczoną przez otrzymujące-

go dofinansowanie. - napisał wiceminister 

finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na zapy-

tanie poselskie nr 7801. 

Joanna Rudzka, doradca podatkowy: Gminy 

inwestowały w OZE w dobrej wierze, by po-

prawić jakość życia mieszkańców. Ich proble-

my wynikają z faktu, że w trakcie realizacji 

inwestycji zmieniło się prawo oraz podejście 

organów podatkowych. Powstaje pytanie, czy 

jeśli po zmianie przepisów o OZE gmina wy-

stąpi do urzędu skarbowego, otrzyma zwrot 

całości podatku VAT z faktur dokumentują-

cych wydatki na inwestycje. Ministerstwo nie 

odpowiedziało w ogóle na to pytanie. Tym-

czasem dotychczas stanowisko fiskusa w po-

dobnych sprawach było negatywne. Należy 

też zaznaczyć, że po obowiązkowej od 2017r. 

centralizacji VAT, nie ma w Polsce gminy, 

która mogłaby skorzystać z sugerowanego 

przez MF zwolnienia podmiotowego do 200 

tys. zł.  

 

Zmiana przeznaczenia gminnych nierucho-

mości - po wyroku TSUE możliwy zwrot VAT  

- artykuł Joanny Rudzkiej.  

To dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwo-

ści UE z 25 lipca 2018 r. w polskiej sprawie C 

140/17. Dotyczy świetlic, które zwykle po-

czątkowo służą do spotkań mieszkańców i 

zebrań, ale później zaczynają być odpłatnie 

wynajmowane. Nie ulega wątpliwości, że taki 

wynajem gmina musi opodatkować VAT, co 

zmienia przeznaczenie nieruchomości. Fiskus 

odmawia im jednak prawa do odliczenia po-

datku (w drodze korekty).  Tymczasem, zda-

niem TSUE, gmina ma prawo do odliczenia 

VAT zapłaconego od inwestycji. Nie stoi na 

przeszkodzie nawet to, że podatnik nie wska-

zał wyraźnie zamiaru wykorzystywania obiek-

tu do celów opodatkowanych, ale też tego 

nie wykluczył. Co więcej, zamiar komercyjne-

go wykorzystania może być dorozumiany. 

Opłacalna może być analiza prowadzonych 

inwestycji pod kątem ich obecnego wykorzy-

stania.  
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Kańcelaria w 

mediach  

Finanse Publiczne—komentarz ekspercki: 

NSA rozstrzygnął o wstecznej centralizacji 

W wyroku z 23 kwietnia 2018 r. (I FSK 

1237/17) NSA rozstrzygnął, że gmina, któ-

ra w związku z wyrokiem TSUE z 29 wrze-

śnia 2015 r. (C-276/14) chce odliczyć poda-

tek naliczony, musi dokonać centralizacji 

wstecznej.  

Wyrok jest  salomonowy. NSA uznał za 

oczywiste prawo gminy do odliczenia VAT 

od wydatków na obiekt użytkowany przez 

jej jednostkę. Uprawnił jednak organy 

podatkowe do określenia zobowiązania 

gminy z tytułu VAT od obrotów niewykazy-

wanych przed centralizacją oraz do żąda-

nia od gminy, by ta uwzględniła tego ro-

dzaju obroty samodzielnie. 

 



 

Jesteśmy efektywną Kancelarią 

Doradztwa Podatkowego. Posia-

damy wieloletnie doświadczenie 

w obsłudze podatkowo – praw-

nej dużych i średnich polskich 

firm oraz międzynarodowych 

korporacji. Świadczymy usługi o 

jakości merytorycznej najwięk-

szych firm doradczych za rozsąd-

ną stawkę. 

W naszej codziennej działalno-

ści, wspieramy podatkowo naj-

większe polskie i światowe 

przedsiębiorstwa oraz podmioty 

publiczne. 

Naszym Klientom zawsze oferu-

jemy rozwiązania, nigdy nie 

pozostawiając ich samych z aka-

demickimi analizami przepisów 

prawa podatkowego. Rozumie-

my biznes i pomagamy mu się 

rozwijać. 

Czym się zajmujemy? 

• 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 

• Skuteczność w zakresie odzyskiwania znacznych kwot podatku oraz w jak naj-

szybszym kończeniu postępowań podatkowych 

 
PROSZĘ  
TUTAJ  

UMIEŚCIĆ  
PIECZĄTKĘ 

Zapraszamy do ńas 

 

ul. Nowy S wiat 61/5 

00-042 Warszawa 

+48 22 219 92 29 

 

Bizńes:  

końtakt@taxadvisorypolańd.pl 

www.taxadvisorypolańd.pl 

 

Samorząd: 

końtakt@podatkisamorzadu.pl 

www.podatkisamorzadu.pl 

LOGO FIRMY 

1. wiersz adresu wysyłkowego 

2. wiersz adresu wysyłkowego 

3. wiersz adresu wysyłkowego 

4. wiersz adresu wysyłkowego 

5. wiersz adresu wysyłkowego 


