
Podatki dochodowe
-

bieżące zagadnienia

Alicja Kadzińska
Agnieszka Wasilewska

Independent Tax Advisers
Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. 
Warszawa, 26 listopada 2015 r.



Strona 2

Plan prezentacji

• Wybrane zmiany w przepisach.

• Ceny transferowe.

• Działania marketingowe – zagadnienia praktyczne.

• ZFŚS.
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Wybrane zmiany w przepisach
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Korygowanie kosztów w związku z niezapłaconymi
fakturami

• Uchylono:

− art. 24d ustawy o PIT oraz

− art. 15b ustawy o CIT.

• Wejście w życie: 1 stycznia 2016 r.

• Przepis przejściowy:

Do podatników, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia
przychodów, stosuje się przepisy art. 15b ustawy zmienianej w art. 3,
w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania
przychodów.
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Faktury korygujące a korekta przychodów i kosztów

• Rozliczenie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów
w okresie odpowiednio wystawienia lub otrzymania faktury
korygującej lub innego dokumentu korygującego.

• Powyższa metodologia nie będzie mieć zastosowania, jeśli korekta
będzie spowodowana błędem rachunkowym lub inną, oczywistą
omyłką.

• Wejście w życie: 1 stycznia 2016 r.

• Przepis przejściowy:

„Przepisy ustaw zmienianych w art. 2-4, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania
przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy.”
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Ulga na działalność badawczo – rozwojową (1)

• Do końca 2015 r. - ulga dotycząca wydatków na nabycie nowych
technologii definiowanych jako wiedza technologiczna w postaci
WNiP, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która
umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub
usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż
ostatnich 5 lat.

• Od 1 stycznia 2016 r. - ulga dotycząca wydatków na działalność
badawczo-rozwojową.

• Definicja działalności badawczo-rozwojowej - działalność twórcza
obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana
w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz
wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
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Ulga na działalność badawczo – rozwojową (2)

• Definicja prac rozwojowych - nabywanie, łączenie, kształtowanie
i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności
z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej
wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia
i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów,
procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe
i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii
produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz
innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter
ulepszeń.
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Ulga na działalność badawczo – rozwojową (3)

• Koszty kwalifikowane

− pensje i składki ZUS, w części finansowanej przez płatnika
składek, jeżeli dotyczą pracowników zatrudnionych w celu
realizacji działalności badawczo-rozwojowej,

− nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych
z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,

− ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także
nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub
wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową
w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki na potrzeby
prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,

− odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności
badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy
zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem.
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Ulga na działalność badawczo – rozwojową (4)

• Koszty kwalifikowane cd.

− dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów
uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-
rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz
budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością (nie
stosuje się przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT).
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Ulga na działalność badawczo – rozwojową (5)

• Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

− w odniesieniu do kosztów pensji i składek ZUS - 30% tych
kosztów,

− w odniesieniu do pozostałych kosztów:

o 20% tych kosztów - jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą,
małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej,

o 10% tych kosztów - w przypadku pozostałych podatników.
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Ceny transferowe
-

zmiany w podatku dochodowym od osób 
prawnych
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Ustawa z dnia 9 października 2015 r.

• Zmiana definicji podmiotów powiązanych – art. 11 ust. 5a:

„Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa
w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio
lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie
mniejszy niż 25%.”

• Nie zmieniają się przepisy dotyczące powiązań o charakterze
rodzinnym lub wynikającym ze stosunku pracy albo majątkowych
pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych
podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz
jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne
albo nadzorcze w tych podmiotach – art. 11 ust. 5.
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Ustawa z dnia 9 października 2015 r.

• Zakres przedmiotowy – art. 9a ust. 1 i 1d:

Dokumentację należy sporządzić dla:

− transakcji jednego rodzaju mających istotny wpływ na
wysokość ich dochodu (straty),

− innych zdarzeń jednego rodzaju, których warunki zostały
ustalone (lub narzucone), mających istotny wpływ na wysokość
ich dochodu (straty).



Strona 14

Ustawa z dnia 9 października 2015 r.

• Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość
dochodu (straty) podatnika uznaje się również – art. 9a ust. 1e:

− umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość
wniesionych przez wspólników wkładów przekracza 50 000 euro,

− umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym
charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego
przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku
określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień
zawarcia umowy, przekracza 50 000 euro.
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Ustawa z dnia 9 października 2015 r.

• Nowe progi – art. 9a ust. 1:

2 000 000 euro - przychody lub koszty w rozumieniu przepisów
o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg
rachunkowych w roku poprzedzającym rok podatkowy

• Przekroczenie tego progu powoduje, że dokumentację należy
sporządzić także w kolejnym roku, nawet jeśli w kolejnym roku
przychody lub koszty podatnika nie przekroczyły kwoty 2 000 000
euro

• Dotyczy także podatników rozpoczynających działalność począwszy
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub
koszty podatnika przekroczyły kwotę 2 000 000 euro.
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Ustawa z dnia 9 października 2015 r.

• Nowe progi dla transakcji lub innych zdarzeń – art. 9a ust. 1d:

transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna
wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro,
z tym, że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu
przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy
przekroczyły równowartość:

− 2 000 000 euro lecz nie więcej niż 20 000 000 euro: 50 000 euro
powiększoną o 5 000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu
powyżej 2 000 000 euro,

− 20 000 000 euro lecz nie więcej niż 100 000 000 euro: 140 000
euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro
przychodu powyżej 20 000 000 euro,

− 100 000 000 euro: 500 000 euro.
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Ustawa z dnia 9 października 2015 r.

• Bez zmian pozostają regulacje dotyczące transakcji lub innych
zdarzeń, w których podatnik dokonuje płatności bezpośrednio lub
pośrednio do podmiotu mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę
w raju podatkowym.

• Dotyczy to transakcji lub innych zdarzeń, których równowartość
przekracza 20 000 euro.

• Odnosi się to także do dokumentowania umów spółki niebędącej
osobą prawną, umów wspólnego przedsięwzięcia lub innych umów
o podobnym charakterze, w których łączna wartość wkładów lub
wartość umowy czy przedsięwzięcia przekracza 20 000 euro –
w rajach podatkowych.
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Ustawa z dnia 9 października 2015 r.

• Termin na przedstawienie dokumentacji podatkowej:

− 7 dni od doręczenia żądania,

− 30 dni od doręczenia żądania.
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Ustawa z dnia 9 października 2015 r.

• Aktualizacja dokumentacji podatkowej:

− dla podatników, których obroty nie przekroczyły 10 000 000 euro:
okresowy przegląd i aktualizacja nie rzadziej niż raz na rok
podatkowy, przed dniem upływu terminu określonego dla
złożenia zeznania podatkowego za kolejne lata,

− dla podatników, których obroty przekroczyły 10 000 000 euro:
aktualizacja nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana
warunków ekonomicznych w stopniu znacznie wpływającym na
analizę danych porównawczych uzasadnia dokonanie przeglądu
w roku zaistnienia tej zmiany.
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Ustawa z dnia 9 października 2015 r.

• Obowiązki sprawozdawcze:

− oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji
podatkowej – do dnia, w którym upływa termin złożenia zeznania
podatkowego,

− CIT-TP: dla podatników, których obroty przekroczyły 10 000 000
euro,

− CIT-CBC: dla podatników (podmioty krajowe), których
skonsolidowane obroty przekroczyły 750 000 000 euro –
w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego;
obowiązek ten wystąpi już od 2016 roku.
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Ustawa z dnia 9 października 2015 r.

• Dokumentacja podatkowa (3 poziomy):

− dokumentacja podstawowa (local file):

o obroty od 2 000 000 euro do 10 000 000 euro: w zakresie
podstawowym,

o obroty od 10 000 000 euro: plus analiza danych
ekonomicznych (benchmarking).

− dokumentacja grupowa (master file):

o obroty od 20 000 000 euro.

− specjalne sprawozdanie CIT-CBC

o podmioty dominujące w ramach dużych grup kapitałowych,
których skonsolidowane przychody i koszty przekroczą 750
000 000 euro w poprzednim roku podatkowym.
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Projekt rozporządzenia MF z czerwca 2015 r.

• Benchmarking (analiza danych porównawczych):

− która ze stron jest poddana analizie,

− podsumowanie istotnych założeń będących podstawą analizy
danych porównawczych,

− uzasadnienie ewentualnego stosowania wieloletnich danych,

− wskaźniki finansowe dotyczące transakcji, metodologii
pozyskiwania wskazanych informacji oraz ich źródła,

− korekty wyniku analizy porównawczej związane z różnicami
w opisie przebiegu transakcji,

− podsumowanie informacji lub wskaźników finansowych
wykorzystanych w metodzie kalkulacji dochodów.
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Ustawa z dnia 9 października 2015 r.

• Analiza danych porównawczych (benchmarking) ma udowodnić,
że stosowane ceny (marże, poziom zysków) są ustalane na poziomie
rynkowym, czyli takim jaki zaakceptowałyby podmioty niezależne.

• Analiza powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach
mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, jeżeli dane są dla
podatnika dostępne.

• W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy danych
porównawczych, podatnik załącza do dokumentacji podatkowej opis
zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych
z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między
sobą niezależne podmioty.
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Ustawa z dnia 9 października 2015 r.
Projekt rozporządzenia MF z czerwca 2015 r.

• Celem dokumentacji grupowej (master file) jest prezentacja
informacji na temat globalnych operacji, jakie mają miejsce
w grupie kapitałowej, do której należy podatnik.

− informacja na temat grupy, w której działa podmiot (sporządzana
raz w roku):

o struktura organizacyjna grupy, polityka cen transferowych,

o opis przedmiotu i zakresu działalności grupy,

o opis istotnych wartości niematerialnych,

o opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę,

o opis zawartych porozumień w sprawach podatku
dochodowego z innymi państwami niż RP.
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Ustawa z dnia 9 października 2015 r.

• Sprawozdanie CIT-CBC: podmioty będą raportować o wysokości
dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia
działalności przez ich zagraniczne zakłady oraz spółki zależne.

• Co powinna zawierać dokumentacja dla największych podmiotów:

− projekt rozporządzenia MF z czerwca 2015 r. przewiduje trzy
tabele:

1) przypisanie dochodów grupy kapitałowej, podatków
i prowadzonej działalności wg państwa lub terytorium
prowadzenia działalności,

2) lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej wg
państwa lub terytorium prowadzenia działalności,

3) dodatkowe informacje (w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu
oraz w celu wymiany informacji między krajami).
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Projekt BEPS – base erosion, profit shifting

• Inicjatywa OECD dotycząca zwalczania erozji podstawy
opodatkowania i przerzucania dochodów.

• Istotne jest faktyczne zaangażowanie stron, a nie tylko
postanowienia zawartych umów.

• Jakie podmioty generują wartość dodaną w łańcuchu wartości:

− Kto realizuje istotne funkcje, angażuje aktywa oraz ponosi ryzyko
związane z opracowaniem, rozwojem, utrzymaniem, ochroną oraz
eksploatacją wartości niematerialnych?

− Kto posiada zdolność do ponoszenia ryzyk?

− Czy występuje tożsamość czy rozbieżność między prawnym
i ekonomicznym właścicielem?

• Własność prawna do IP, samoistnie nie daje prawa do osiągania
przychodów z tytułu ich udostępnienia.

• Ustalenie wynagrodzenia w transakcji poprzez analizę wkładu
poszczególnych stron transakcji.
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Działania marketingowe
-

zagadnienia praktyczne
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Integracja z podwykonawcami

Interpretacja indywidualna DIS w Poznaniu z 13.02.2015 r. (nr
ILPB3/423-610/14-4/JG)

„Odnosząc się natomiast do uczestnictwa w spotkaniu wigilijnym także osób
współpracujących ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej
(podwykonawcy), należy zauważyć, że Wnioskodawca wskazał, iż
prowadzona przez niego działalność gospodarcza zdecydowanie wymaga
współpracy pracowników i podwykonawców. Podwykonawcy wykonują
bowiem określone zadania na zlecenie Spółki. W związku z tym, bardzo
ważne jest kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami
i podwykonawcami, które z pewnością umożliwią im nawiązanie więzi
komunikacyjnej, która pozwoli im w sposób bardziej efektywny realizować
cele wyznaczone przez Spółkę. Ponadto Wnioskodawca wykazał, że
osiągnięcie oraz zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów
uwarunkowane jest dobrą współpracą wszystkich członków zespołu, tj.
zarówno pracowników, jak i podwykonawców.”
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Programy motywacyjne dla sprzedawców

Wyrok WSA we Wrocławiu z 07.05.2015 r., sygn. akt I SA/Wr
303/15

„Nie podziela Sąd twierdzenia Ministra Finansów, że wystąpienie
w organizowanym przedsięwzięciu elementów motywacyjnych, które
organ podatkowy wiąże z zamiarem strony zwiększenia poziomu
sprzedaży towarów za pośrednictwem Partnerów i w tym celu
organizowanie konkursu dla sprzedawców, niweczy charakter spornego
przedsięwzięcia jako konkursu. Słusznie zauważyła strona w skardze, że
istotą konkursu jest rywalizacja i wyłonienie zwycięzcy- osoby
najlepszej (tak jak w sprawie), natomiast motywacja to głównie proces
któremu poddawane są określone osoby w celu osiągnięcia określonego
wyniku, ale bez rywalizacji. Elementy motywacyjne mogą zatem
wystąpić w konkursie.”
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Fundowanie nagród a obowiązki płatnika

Interpretacja indywidualna DIS w Warszawie z 12.02.2015 r.
(nr IPPB2/415-914/14-4/MG)

„Natomiast w sytuacji, gdy wartość nagród związanych ze sprzedażą
premiową przewyższa 760 złotych brutto, dochód uczestników Akcji
Promocyjnych podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem
dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy
o PIT. Przy czym, ponieważ to Spółka funduje nagrody w Akcjach
Promocyjnych, należy uznać, że to Spółka jako płatnik
powinna pobrać zryczałtowany podatek zgodnie z art. 41 ust. 1
i 4 Ustawy o PIT. Wynika to bezpośrednio z treści art. 41 ust. 1 i 4
Ustawy o PIT, który stanowi, że „obowiązek poboru zryczałtowanego
podatku dochodowego ciąży na dokonującym wypłat (świadczeń)”.”
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Kary i odszkodowania a KUP (1)

Wyrok NSA z 02.12.2014 r., sygn. akt II FSK 2775/12

„Zapłata kary umownej przez spółkę była koniecznością, a nie wyborem
korzystniejszego dla niej wariantu. Z oczywistych więc względów tego
rodzaju wydatek nie mógł pozostawać w jakimkolwiek związku
z przesłankami działania, które można by uznać za ukierunkowane na
osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła.
(…) Nielogiczne wreszcie byłoby uznanie takiej kary za koszt uzyskania
przychodów w sytuacji, gdy art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. wyłącza
z tych kosztów kary poniesione w związku z nienależytym wykonaniem
umowy. Takie rozumowanie prowadziłoby do absurdalnych rezultatów,
polegających na swoistym premiowaniu podatników zawierających
umowy z zamiarem ich niewykonania, wobec tych, którzy podejmują
starania o ich realizację.”
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Kary i odszkodowania a KUP (2)

Interpretacja indywidualna DIS w Poznaniu z 20.04.2015 r. (nr
ILPB3/4510-1-24/15-4/KS)

„Spółka wskazała we wniosku, że poniesienie wydatków w postaci
odszkodowania na rzecz klientów w sytuacji, gdy nie byłaby do tego
zobowiązana dotyczy wyłącznie największych (pod względem liczby
zamówień i realizowanych obrotów) klientów. W tym miejscu należy
podkreślić, że celem zapłaty tej kwoty nie było uwolnienie się Spółki od
odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z przepisów prawa
przewozowego i Kodeksu cywilnego wobec podmiotu zamawiającego
usługę, lecz zaspokojenie zgłoszonego roszczenia przez wybraną grupę
klientów, tj. największych klientów.

Wobec powyższego, (…) Ww. wydatki noszą znamiona reprezentacji,
tym samym nie mogą stanowić zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych kosztów uzyskania
przychodów.”
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ZFŚS
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Działalność socjalna

• Definicja działalności socjalnej - usługi świadczone przez
pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności
kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w
żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego
opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach
wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej -
rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy
na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
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Kryterium socjalne (1)

Wyrok SN z 23.10.2008 r., sygn. akt II PK 74/08

„Trudno bowiem przyjąć, że korzystanie z takich form działalności
socjalnej jak spotkania integracyjne miałoby być uzależnione od tzw.
kryterium socjalnego, czyli od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Zaprzeczałoby to istocie
tej usługi. Gdyby jednak w ramach tej usługi przewidziano na rzecz
uczestników dodatkowo ulgowe świadczenia (usługi), to powinny one
zostać uzależnione od kryterium socjalnego.”
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Kryterium socjalne (2)

Decyzja nr 343 ZUS Oddział w Gdańsku (nr
DI/100000/43/700/2015)

„W konsekwencji przyjąć należy, iż pomoc z ZFŚS może być udzielana
wyłącznie z uwzględnieniem kryterium socjalnego. W sytuacji więc, gdy
pracodawca wykorzystuje środki z tego Funduszu na udostępnienie
świadczeń pracownikom w jednakowej wysokości, to ich wartość nie
będzie podlegała wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne. Powyższe dotyczy także pokrycia
pracownikom kosztów uczestnictwa w imprezie zbiorowej (np.
w wycieczce).”
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Likwidacja ZFŚS

• Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ZFŚS – likwidację ZFŚS reguluje się:

− w układzie zbiorowym pracy lub

− w regulaminie wynagradzania.

• Art. 4 ust. 3 ustawy o ZFŚS - jeżeli u pracodawcy nie działa
zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu
wynagradzania w sprawie nietworzenia Funduszu wymagają
uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez załogę do
reprezentowania jej interesów.
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