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Wydarzenia
a.) Informujemy, że na stronie Ministerstwa Finansów udostępniono elektroniczne
wykazy podmiotów w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie
dokonał rejestracji albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu
skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT oraz których rejestracja jako podatników
VAT została przywrócona. O podmiotach, o których mowa powyżej będzie można
zasięgnąć również informacji dot. np. daty rejestracji do celów VAT, daty wydania
odmowy wpisu do rejestru oraz daty przywrócenia do niego. Weryfikacja
kontrahenta w wykazach może być jednym z elementów dochowania należytej
staranności, pomocnym w eliminowaniu ryzyka nieświadomego udziału w
karuzelach VAT. Ze szczegółowymi informacjami oraz z instrukcją korzystania z
wykazów można zapoznać się na stronie Ministerstwa Finansów.

b.) 22 stycznia 2018 r. Prezydentowi przekazano do podpisu Projekt ustawy o
zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt
pracowniczych oraz ich elektronizacją. Podstawowym celem regulacji jest m.i.
skrócenie okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat. Nowelizacja
dotyczy również obecnie obowiązującej zasady wypłaty wynagrodzenia do rąk
własnych pracownika. Pensja będzie wypłacana domyślnie na konto pracownika.
Żeby dostać ją w gotówce, pracownik będzie musiał złożyć pracodawcy stosowne
oświadczenie. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Interpretacje Podatkowe
a.) Cześć czynszu najmu samochodu pracownika opłacana przez Spółkę w
ramach programu motywacyjnego stanowi przychód pracownika w
rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy PIT. Pracownik zobowiązany jest do
uwzględnienia tego przychodu w swoim zeznaniu za dany rok podatkowy. Spółka,
jako płatnik, zobowiązana jest do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych od ww. przychodu ze stosunku pracy. Z chwilą otrzymania przez
pracownika ww. świadczenia, tj. partycypacji pracodawcy w czynszu najmu
samochodu – po stronie pracownika powstanie przychód z nieodpłatnych
świadczeń kwalifikowany do przychodów ze stosunku pracy. Na pracodawcy
spoczywa więc obowiązek ustalenia wartości tego świadczenia dla pracownika,
który je otrzymał, a następnie uwzględnienia jego wartości dla potrzeb obliczenia i
poboru
zaliczki
na
podatek
dochodowy.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0115-KDIT2-2.4011.390.2017.2.HD

b.) Przy ustaleniu przychodu podatkowego z dobrowolnego umorzenia
udziałów, nie znajdują zastosowania przepisy umożliwiające organom
skarbowym określenie przychodu według wartości rynkowych. Przepis ten
ma zastosowanie wyłącznie do „ceny” sprzedaży, a nie odnosi się do
wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów celem umorzenia, które nie może być
utożsamiane z ceną, o której mowa w ustawie CIT. Ponadto umorzenie udziałów
nie jest równoznaczne z ich zbyciem, ponieważ zbycie udziałów jest jedynie
jednym z elementów umorzenia.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,0111-KDIB1-2.4010.456.2017.1.PH

c.) Nie można zaliczyć wydatków na eksploatację samochodu
wykorzystywanego do służbowych wyjazdów do podatkowych kosztów, bez
posiadania do niego tytułu prawnego. Przepisy dopuszczają możliwość
zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków związanych z
użytkowaniem samochodów osobowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użyczenia i innych umów związanych z używaniem dla potrzeb działalności
gospodarczej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku
podatnika. Warunkiem zaliczenia do kosztów wydatków na eksploatację
samochodu osobowego, który nie jest środkiem trwałym, jest prowadzenie
ewidencji przebiegu pojazdu. W powyższej sytuacji wydatki na używanie
samochodu są kosztem do wysokości limitu, który oblicza się mnożąc liczbę
przejechanych
kilometrów
oraz
stawkę
za
jeden
kilometr.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,0114-KDIP3-1.4011.352.2017.2.ES

Wyroki
a.) Jeżeli z wniosku podatnika wynika wprost, że jego intencją jest złożenie
wniosku o umorzenie zaległości podatkowej, organ powinien wszcząć
postępowanie w sprawie udzielenia ulgi. Z uwagi na to, że podatnik nie jest
profesjonalistą, do wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia ulgi wystarczy
stwierdzenie „proszę o umorzenie”, przy czym organ nie musi badać, czy zaległość
w ogóle powstała.
Wyrok NSA z 12 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 964/16

b.) Spółka, przejmująca dług innej spółki w zamian za wynagrodzenie równe
kwocie należnej bankowi nie musi płacić podatku za przejęcie kredytu. Z
chwilą przejęcia kredytu za wynagrodzeniem u spółki przejmującej kredyt nie
powstaje przychód, który musi mieć trwały charakter. Otrzymane w ten sposób
wynagrodzenie jest równe kwocie należnej bankowi za pierwotnego kredytobiorcę,
w którego miejsce wchodzi spółka. Spółka nie zarabia więc na przejęciu długu, a
bilansowo wychodzi na zero.
Wyrok NSA z 16 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 3584/15

c.) Jeżeli decyzja dotycząca podatku została wyeliminowana z obrotu
prawnego, to podatnikowi przysługuje również zwrot kosztów
egzekucyjnych. Nie można przyjąć, w sytuacji gdy decyzja dotycząca podatku,
stanowiąca podstawę do wszczęcia egzekucji, została wyeliminowana z obrotu
prawnego, że prowadzenie egzekucji było prawidłowe i nałożyć na podatnika
ciężar poniesienia kosztów egzekucyjnych.
Wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 3580/15

Zwracamy uwagę, że w tej samej sprawie zapadł również przeciwny wyrok,
zgodnie z którym uchylenie decyzji podatkowej niezależnie od przyczyny, nie
oznacza, że decyzja taka nie istniała ani nie rodziła skutków prawnych w zakresie
egzekucji – nie uprawnia więc do zwrotu kosztów egzekucyjnych.
Wyrok NSA z 16 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 3648/15

d.) Wygaśnięcie stosunku pracy z powodu śmierci pracodawcy nie pozbawia
prawa do świadczenia przedemerytalnego. Jedną z przesłanek warunkujących

prawo do świadczenia przedemerytalnego jest rozwiązanie umowy z powodu
likwidacji pracodawcy lub jego niewypłacalności. Z wygaśnięciem umowy o pracę
z powodu śmierci pracodawcy, która łączy się z zaprzestaniem działalności wiążą
się podobne konsekwencje jak w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa. Jedyną
różnicą jest fakt, że zmarły właściciel nie składa oświadczenia woli o rozwiązaniu
stosunku pracy – to nie powinno jednak wpływać na prawo do świadczenia
przedemerytalnego w przyznaniu którego decydujące znaczenie ma ustanie
umowy.
Wyrok SO w Piotrkowie Trybunalskim z 30 listopada 2017 r. (sygn. akt VU 358/17)

Zmiany Przepisów
a.) Dnia 2 lutego 2018 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o
zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia
dochodzenia wierzytelności. Uchwalona ustawa tworzy ogólną podstawę do
udzielania pomocy publicznej na restrukturyzację i ratowanie przedsiębiorstw. O
pomoc na restrukturyzację będą mogli się ubiegać zarówno przedsiębiorcy objęci
postępowaniem restrukturyzacyjnym, jak i ci, wobec których takie postępowanie
nie jest prowadzone.

Nadchodzące Wydarzenia
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

29 stycznia 2018 r. / Warszawa /

Konferencja „Zainwestuj w prywatność. Przygotowujemy się do #RODO” –
organizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

31 stycznia 2018 r. / Rzeszów /

Szkolenie „Podatkowe zamknięcie roku 2017 w VAT. Obowiązujące i planowane
zmiany w zakresie podatku VAT w 2018 r.” – organizowane przez Izbę
Przemysłowo - Handlową w Rzeszowie.
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