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Wydarzenia
a.) Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 12 października 2017 r. o
zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz
niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelizacją przedsiębiorca jest obowiązany
pobrać opłatę recyklingową od konsumenta nabywającego lekką torbę na zakupy
z tworzywa sztucznego. Opłata ta będzie doliczana do obowiązującej ceny takiej
torby lub będzie jej podstawową opłatą. Informujemy, że na stronie Ministerstwa
Środowiska opublikowano najczęściej zadawane pytania dot. opłaty recyklingowej
wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami. Zachęcamy do zapoznania się z tą
informacją.

b.) Dnia 20 grudnia 2017 r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa wprowadza tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split
payment). Mechanizm split payment znajdzie zastosowanie wyłącznie w
odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT.
Obecnie korzystanie z tego mechanizmu będzie dobrowolne, ale jednocześnie
może dawać dodatkowe korzyści. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.,
z wyjątkiem przepisów przejściowych określających zasady i terminy otwarcia
rachunków VAT przez banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe, które wchodzą w
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
c.) Dnia 4 stycznie 2018 r. do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął projekt
ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych
innych ustaw. Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony
niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic
przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i
ujawnianiem. Ustawa m.in. zmienia art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji poprzez wprowadzenie nowej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa,
czynu nieuczciwej konkurencji, a także szczególne rozwiązania w zakresie

zakwalifikowania określonych działań jako czynów nieuczciwej konkurencji.
Ustawa ma wejść w życie 9 czerwca 2018 r.

Interpretacje Podatkowe
a.) Wydatki wynikające z wystawionej faktury za usługi udziałowca,
prowadzącego własną działalność gospodarczą, można odliczyć od
przychodu spółki. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie świadczą
pracy na rzecz spółki, lecz wykonują usługi w ramach prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej. Jeśli usługi te mają związek z przychodem spółki, to
jako świadczone przez odrębnego przedsiębiorcę mogą być kosztem podatkowym.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP3-1.4011.381.2017.1.ES
b.) W przypadku wynajęcia lokalu mieszkalnego, zakupionego w stanie
surowym, nie można traktować go jako środka trwałego i zaliczyć do kosztów
uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w wysokości 10% wartości
początkowej tego lokalu. Kosztami uzyskania przychodów są odpisy
amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych. Z kolei środkiem trwałym może
być składnik majątku, który jest kompletny i zdatny do użytku w dniu
przyjęcia do używania. Jeżeli w momencie zakupu lokal jest w stanie surowym i
nie spełnia warunków uznania go za środek trwały w rozumieniu art. 22a ust. 1
ustawy o PIT, a dopiero w wyniku dokonanych prac stanie się środkiem trwałym,
do tego czasu nie można uznać go za lokal używany i amortyzować powyższą
stawką.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP3-1.4011.367.2017.1.KS1

c.) Spółka może stosować postanowienia umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, a tym samym zaniechać poboru tzw. „podatku u źródła”, w
przypadku posiadania elektronicznego certyfikatu rezydencji podatkowej.
Brak jest przesłanek do odmowy uznania za ważny certyfikatu rezydencji w
formie elektronicznej, jeżeli w takiej formie zgodnie z prawem danego
państwa certyfikat taki jest wydawany przez organy podatkowe. Jeżeli dane
państwo wydaje certyfikaty rezydencji zarówno w formie papierowej jak i
elektronicznej, organy podatkowe nie mogą odmówić przyjęcia elektronicznej.
Fakt, że w danym państwie jednocześnie można uzyskać certyfikat w wersji
papierowej nie powoduje nieważności certyfikatu rezydencji wydanego przez
właściwy organ w wersji elektronicznej.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP2-1.4010.335.2017.1.AJ

d.) Czynsz i media są podatkowym kosztem firmy prowadzonej w domu,
nawet jeśli nie wydzielono na nią odrębnego pomieszczenia. Ustawa o PIT nie
warunkuje możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych
na czynsz czy media od wyodrębnienia pomieszczenia, w którym prowadzona jest
działalność gospodarcza. Jeżeli takie wydatki pozostają w związku z
uzyskanym przychodem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła
przychodu, to w takim zakresie wydatki te będą kwalifikowały się do kosztów
uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES

Wyroki
a.) Nazwanie umowy umową o dzieło nie przesądza o jej charakterze. W
sytuacji gdy wykonywane czynności nie zmierzają do stworzenia nowego bądź
istotnie zmodyfikowanego dzieła, wykonywane czynności nie charakteryzują się
innowacyjnością czy też nowatorskim charakterem i są tożsame do rodzaju
pracy, którą wykonują także inne osoby, bez względu na nazwę umowy, są to
prace typowe dla umów zlecenia, a nie dla umów o dzieło, a w związku z tym
umowa w oparciu, o którą są wykonane mimo formalnego nazwania ją umową o
dzieło, winna być uznana za umowę zlecenia.
Wyrok NSA z 6 grudnia 2017 r., sygn. akt II GSK 2650/17

b.) Firmy wynagradzające pośredników etapami, nie muszą rozliczać tych
kosztów proporcjonalnie do długości okresu umowy. Koszty pośrednie
(prowizje) należy zaliczać do kosztów jednorazowo także wtedy, gdy dotyczą one
okresu przekraczającego rok podatkowy. Warunkiem powyższego jest
możliwość precyzyjnego określenia, jaka ich część odnosi się do danego
roku. Jeżeli powyższe nie jest możliwe, należy je rozliczyć proporcjonalnie do
długości okresu, którego dotyczą.
Wyrok NSA z 13 grudnia 2017 r., sygn. akt II FSK 2915/15

c.) Podatnik może stosować stawkę 8 % VAT dla usług dostawy i montażu
markiz, refleksoli i osłon przeciwsłonecznych. Jeżeli instalacja po trwałym ich
połączeniu z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części
podnosi standard, wpływa na wartość, użyteczność i funkcjonalność to mieści się
w pojęciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do
budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Do takich
usług ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku.

Wyrok WSA w Poznaniu z 20 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Po 852/17

d.) Wykonanie incydentalnych czynności formalnoprawnych przez prezesa
zarządu spółki nie stanowi podstawy do dochodzenia przez ZUS pobranego
świadczenia, np. rehabilitacyjnego. Jeżeli w okresie pobierania świadczenia
rehabilitacyjnego prezes zarządu nie świadczy pracy zarobkowej, a jedynie
wykonuje incydentalne czynności formalnoprawnych ZUS nie może
zakwestionować prawa do pobierania świadczeń i żądać ich zwrotu.
Pozbawienie uprawnień z tytułu niezdolności do pracy może nastąpić tylko wtedy,
gdy w trakcie zwolnienia lekarskiego są wykonywane przez przedsiębiorcę w jego
firmie czynności, które związane są wprost z prowadzona działalnością
gospodarczą.
Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z 7 listopada 2017 r., sygn. akt IV Ua
28/17

Zmiany Przepisów
a.) Dnia 12 stycznia 2018 r. ma wejść w życie Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora
finansowego do wyłudzeń skarbowych. Ustawa przewiduje m. in. prowadzenie w
formie elektronicznej wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako
podatnicy VAT, zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności
zawiadamiania podmiotu lub zostały przywrócone jako podatnicy VAT.

b.) Dnia 18 stycznia 2018 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o
rynku mocy, która wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne. Zmianie uległ m. in. art. 34 w/w Ustawy. Zgodnie z nowym
brzmieniem przedsiębiorstwo energetyczne, któremu została udzielona koncesja,
wnosi coroczną opłatę do budżetu państwa, obciążającą koszty jego działalności,
tj.: „opłatę koncesyjną”, która dla każdego rodzaju działalności objętej koncesją nie
może być mniejsza niż 1000 zł i większa niż 2 500 000 zł.

Nadchodzące Wydarzenia
15 stycznia 2018 r. / Warszawa /

Konferencja w Sejmie nt. wdrożenia RODO – organizowana przez Konfederację
Lewiatan

23 stycznia 2018 r. / Kraków /

Seminarium: Ochrona własności intelektualnej za granicą – organizowane przez
Urząd Patentowy RP i Konfederację Lewiatan

25 stycznia 2018 r. / Rzeszów /

III Konferencja Prawo i podatki – organizowane przez CWK Operator sp. z o.o.,
której partnerem głównym jest AXELO Prawo i Podatki dla 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
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