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   Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2023 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.223.2022.4.IN potwierdził ciekawy
sposób na skorzystanie z niższej stawki opodatkowania przy wyborze estońskiego CIT. W ramach przypomnienia, zgodnie z art.
28o ustawy o CIT, stawka ryczałtu wynosi 10% podstawy opodatkowania dla podatników posiadających status małego podatnika
oraz rozpoczynających prowadzenie działalności, 20% w pozostałych przypadkach.

  Z zapytaniem o możliwość skorzystania z niższej stawki zwróciła się do fiskusa Spółka z o.o., która została przekształcona ze
spółki cywilnej – nie była podatnikiem CIT. Spółka przekształciła się 15 lipca 2022 r. Następnie 26 lipca (Spółka z o.o.) złożyła
zawiadomienie ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek na okres czterech kolejnych lat podatkowych,
tj. od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2025 r. W związku z wyborem opodatkowania w formie ryczałtu od dnia 1 sierpnia 2022 r.,
czyli w trakcie trwającego roku podatkowego, Spółka z o.o. zamknęła księgi rachunkowe na dzień poprzedzający rozpoczęcie
korzystania z ryczałtu, tj. na dzień 31 lipca 2022 r. i ponownie otworzyła księgi na dzień 1 sierpnia 2022 r.

  Podsumowując, pierwszy rok podatkowy Spółki z o.o. trwał od 15 lipca do 31 lipca, a drugi, już w ramach opodatkowania
estońskim CIT, od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r.

  W myśl art. 4a pkt 10 ustawy o CIT mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą
należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty
odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

  Spółka stała na stanowisku, że skoro przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy o CIT wymagają zamknięcia i otwarcia ksiąg
na nowo zarówno w przypadku przekształcenia, jak i zmiany formy opodatkowania na ryczałt od dochodów, to z racji
nieprzekroczenia progu 2 mln EUR w roku poprzedzającym wejście w estoński CIT, może stosować stawkę 10%.

  Fiskus zgodził się z Wnioskodawcą, podkreślając, że ustawodawca nie przewidział, w przypadku ustalania statusu małego
podatnika proporcjonalnego przeliczania wysokości limitu stosownie do długości roku podatkowego – w przypadku
podmiotów, których rok jest dłuższy lub krótszy niż 12 miesięcy, a zatem nie ma przeszkód w stosowaniu obniżonej
stawki opodatkowania, jeśli nawet w ekstremalnie krótkim roku podatkowym spółka posiadała status małego podatnika.

Najnowsze orzeczenia i interpretacje
Sposób na estoński CIT 
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  Na tle opodatkowania podatkiem VAT na zasadzie VAT marży, trudności sprawia podatkowa kwalifikacja wpłacanych przez
biura podróży obowiązkowych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (dalej TFG). Składkę tę obowiązani są ponosić
wszyscy organizatorzy turystyki i jest ona odprowadzana za każdego podróżnego objętego umową o udział w imprezie
turystycznej.

  Przykładowo w ostatniej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 grudnia 2022 r., znak:
0114-KDIP1-3.4012.118.2017.12.S.PRM organ wskazał: Przedsiębiorca, który prowadzi działalność turystyczną jest
zobowiązany do wniesienia stosownej składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) w odpowiedniej
wysokości i terminie. Równocześnie bez znaczenia pozostaje fakt, z jakiej puli środków własnych zostaną przekazane pieniądze
na rzecz TFG. Jeżeli więc podmiot zobligowany do wniesienia składki chce obciążyć jej równowartością swojego klienta, to jest to
możliwe w przypadku wliczenia jej w całości lub w części do ceny świadczonej usługi. W przedmiotowej sprawie, zawierając
umowy ze swoimi klientami spółka wprowadziła w ich treści postanowienia, zgodnie z którymi równowartość składki na TFG jest
jednym z elementów ceny usługi, którą ponosi klient. Tym samym, jako element cenotwórczy nie może być wyłączona z
wyliczenia VAT-marża, gdyż wchodzi w skład kwoty, którą ma zapłacić nabywca usługi. Zatem, co do zasady, stanowisko –
zgodnie z którym równowartość składki na TFG, będąca elementem zapłaty za usługę turystyczną, będzie stanowić element
kalkulacyjny marży należy uznać za prawidłowe. Marża, jak wskazano wcześniej, odnosi się do ceny sprzedaży imprezy
turystycznej, a cena sprzedaży ustalana jest przez spółkę.

  Jednocześnie zdaniem organu nie można przyjąć, iż składka na rzecz TFG stanowi zapłatę za świadczenie usług, z których
bezpośrednią korzyść odnosiliby turyści. W zamian za przekazaną składkę wliczoną w wartość usługi turystycznej turysta nie
otrzymuje bowiem żadnej konkretnej usługi. Składki wnoszone na rzecz TFG nie stanowią zapłaty za nabycie usług, z których
bezpośrednią korzyść uzyskują turyści lecz stanowią obowiązkową wpłatę przedsiębiorcy prowadzącego działalność turystyczną
wnoszoną do utworzonej na podstawie przepisów regulujących działalność turystyczną rezerwy finansowej w ramach
funkcjonującego sytemu zabezpieczeń biur podróży. Z tych względów stanowią one ogólny koszt działalności biur podróży.

  Powyższe stanowisko Dyrektora KIS wpisuje się w aktualną linię interpretacyjną wskazującą, iż składki na TFG:

– nie stanowią usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty.
– są uznawane za element podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
– uwzględnia się je przy kalkulacji marży.

Składka na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego – VAT marża
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  Nie powstanie przychód podatkowy w przypadku potrącenie wierzytelności obejmującej należność główną (w przypadku
umorzenia wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej) oraz skompensowane odsetki, które przysługiwałyby
Wnioskodawczyni od spółki z tytułu cesji wierzytelności. Natomiast, jeżeli potrącenie będzie obejmowało także odsetki od
wierzytelności Wnioskodawczyni wobec spółki z o.o., to wówczas wygaśnięcie takiego zobowiązania u
Wnioskodawczyni (jako dłużnika) spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania.

  Wnioskodawczyni zwróciła się z zapytaniem do DKIS o ocenę skutków podatkowych kompensaty wierzytelności zawierających
kwotę pożyczki i odsetki. Rozstrzygnięcie w tym zakresie DKIS zawarł w interpretacji nr 0113-KDIPT2-3.4011.836.2022.2.MS
wydanej w dniu 13.01.2023 r.

  Wnioskodawczyni w 2019 r. nabyła za cenę 1.450.000 zł od banku bezsporną, wymagalną i nieprzedawnioną wierzytelność
spółki z o. o. o wartości 1.761.256,31 zł.

  Jednocześnie Wnioskodawczyni (wspólnik spółki z o.o.) posiada wierzytelność wobec tej spółki z o.o. z tytułu zaciągniętej w
2019 r. pożyczki w wysokości 1.850.000 zł. Spółce z o.o. przysługuje wierzytelność z tytułu niezwróconej dotychczas przez
Wnioskodawczynię pożyczki.

  Na dany dzień 2022 r. wierzytelność Wnioskodawczyni wobec spółki z o.o. wraz z należnymi odsetkami wyniosła 1 867 416,37
zł, natomiast wierzytelność spółki sp. z o.o. względem Wnioskodawczyni wraz z należnymi odsetkami wyniosła 2 074 986,29 zł.

  Wnioskodawczyni uznała, iż w przypadku potrącenia (kompensaty) wierzytelności (obejmującej pożyczkę oraz odsetki) spółki z
o.o. nabytej w drodze cesji wierzytelność Wnioskodawczyni (obejmującą pożyczkę oraz odsetki), a więc w przypadku umorzenia
wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (tj. całkowitego umorzenia wierzytelności Wnioskodawczyni) – po Jej stronie
nie powstanie przychód podatkowy.

  Planowane potrącenie ma charakter bezgotówkowego wywiązania się ze wzajemnych zobowiązań. Stanowi formę spełnienia
świadczeń, gdyż prowadzi do zaspokojenia i wygaśnięcia zobowiązania bez dokonywania dodatkowych przepływów pieniężnych.
Skutkiem czego, zdaniem Wnioskodawczyni, czynność ta pozostaje neutralna podatkowo.

  Stanowisko Wnioskodawczyni częściowo podzielił DKIS. Potwierdził, iż w sytuacji, gdy dojdzie do umorzenia należności poprzez
potrącenie wierzytelności (obejmującej należność główną), u Wnioskodawczyni nie wystąpi przychód podatkowy. Przychód
podatkowy wystąpiłby wówczas, gdy doszłoby do częściowej kompensaty wierzytelności, a wierzyciel zwolniłby dłużnika z
pozostałej części długu.

  DKIS wskazał jednak na orzecznictwo, zgodnie z którym „Roszczenie odsetkowe nie jest częścią składową roszczenia
głównego, gdyż opiera się na odrębnym stanie faktycznym oraz odrębnej podstawie materialnoprawnej” (por. uchwała SN z 31
stycznia 1994 r., sygn. akt III CZP 184/93, publ. OSNC 1994/7-8/155).

  Zasadniczo odsetki pełnią funkcję wynagrodzenia należnego wierzycielowi od dłużnika za korzystanie z pieniędzy, mogą jednak
też mieć znaczenie waloryzacyjne oraz (w przypadku odsetek za opóźnienie) kompensacyjne i represyjne czy motywacyjne.
Oczywistym jest więc, że odsetki stanowią trwałe przysporzenie w majątku podatnika, które mieści się w kategorii przychodu,
który co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Katalog praw majątkowych przedstawiony w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru
zamkniętego, co pozwala zaliczyć do tego źródła również przychody z tytułu odsetek od wierzytelności, bowiem mają one
charakter majątkowy.

Przychód podatkowy powstały w związku z kompensatą wzajemnych wierzytelności, których
przedmiotem są pożyczki wraz z odsetkami cz.1.
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Najnowsze orzeczenia i interpretacje PIT



  DKIS zgodził się ze stanowiskiem zawartym we wniosku, że w części, dokonania potrącenia (kompensaty) wierzytelności
obejmującej należność główną, w przypadku umorzenia wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej – po stronie
Wnioskodawczyni nie powstanie przychód podatkowy, a tym samym nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od
skompensowanych wierzytelności (w części odnoszącej się do należności głównej). Tak samo w części dotyczącej
skompensowanych odsetek, które przysługiwałyby Wnioskodawczyni od spółki z tytułu cesji wierzytelności – w następstwie
potrącenia nie powstanie przysporzenie majątkowe, a zatem nie powstanie po stronie Wnioskodawczyni przychód w rozumieniu
art. 9 ust. 1 ustawy o PIT.

  Natomiast, jeżeli potrącenie będzie obejmowało także odsetki od wierzytelności Wnioskodawczyni wobec spółki z o.o.,
to wówczas wygaśnięcie takiego zobowiązania u Wnioskodawczyni (jako dłużnika) spowoduje powstanie przychodu do
opodatkowania. Ponieważ skompensowany zostanie dług Wnioskodawczyni z tytułu pożyczki udzielonej przez spółkę, to
przychód z tytułu wygaśnięcia zobowiązania Wnioskodawczyni do spłaty odsetek od tej pożyczki powstanie w momencie
potrącenia wierzytelności i należy go zliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z 17
ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT.

Interpretacja Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13.01.2023 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.836.2022.2.MS

https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/526209
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Przychód podatkowy powstały w związku z kompensatą wzajemnych wierzytelności, których
przedmiotem są pożyczki wraz z odsetkami cz.2.
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Prowadzenie działalności gospodarczej na liniowce lub ryczałcie nie jest przeszkodą do
wspólnego rozliczenia z małżonkiem, jest jednak pewien warunek cz.1.

  Na wstępie przypomnijmy, że „Polski Ład” wprowadził szereg zmian podatkowych, jednak nie wszystkie z nich odbiły się
szerokim echem medialnym. Do tej kategorii z pewnością możemy zaliczyć rozszerzenie możliwości wspólnego rozliczenia z
małżonkiem – zacznijmy jednak od początku. 

  Przepisy podatkowe w brzmieniu przed wprowadzeniem reformy podatkowej wskazywały na to, że wspólne rozliczenie z
małżonkiem nie jest możliwe, w sytuacji gdy chociażby jeden z nich prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną w formie
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatku liniowego. 

  W świetle Art. 6 ust 2. Ustawy o PIT (w wersji sprzed 2022 r.) wynikało, że: „Małżonkowie podlegający obowiązkowi
podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa,
pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek
wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i
1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26, art. 26e i art. 26h; w tym
przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych
dochodów małżonków.”

https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/526209


  W brzmieniu ust. 8 tego samego przepisu (w wersji sprzed 2022 r.) czytamy, że: „Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust.
2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej
dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c (podatek liniowy), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawy z
dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów
komplementarnych.”

  Na gruncie tak przedstawionych przepisów powstało sporo wątpliwości co do tego, czy powyższe wyłączenie również będzie
miał swoje zastosowanie w sytuacji, gdy co prawda jeden z małżonków prowadził działalność gospodarczą na podatku liniowym
lub ryczałcie, ale nie uzyskiwał w jej ramach żadnych przychodów. Jednocześnie rodziło się pytanie, czy zawieszenie takiej
działalności przez dłuższy czas, również ma swoje odzwierciedlenie w powyższych przepisach?

  Głos w tej sprawie niejednokrotnie zabrał NSA (zob. II FSK 934/20, II FSK 3816/18), który stwierdził, że: „Oświadczenie
podatnika o zawieszeniu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej nie rodzi żadnych skutków podatkowych. W żadnym
razie nie stanowi o zaprzestaniu takiej działalności czy jej likwidacji. Dopiero informacja (oświadczenie) o likwidacji pozarolniczej
działalności gospodarczej powoduje określone w ustawie podatkowej skutki.

W świetle powyższych wniosków należało stwierdzić, że dokonana przez organ w zaskarżonej interpelacji wykładnia art. 6 ust. 8
u.p.d.o.f. nie budzi wątpliwości - już sam wybór przez skarżącego formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f. przesądza o braku możliwości wspólnego rozliczenia podatku.”

Na szczęście wraz z początkiem 2022 r. w ramach „Polskiego Ładu” zmieniła się dyspozycja Art. 6 ust. 8 Ustawy o PIT:

„Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4d, nie ma zastosowania, w przypadku gdy chociażby jeden z małżonków,
osoba samotnie wychowująca dziecko lub jej dziecko:

1)stosuje przepisy:

a)art. 30c lub
b)ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy
- w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania
lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub
uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;

2)podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia
6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.”
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Prowadzenie działalności gospodarczej na liniowce lub ryczałcie nie jest przeszkodą do
wspólnego rozliczenia z małżonkiem, jest jednak pewien warunek cz.2.
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   Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, wspólne rozliczenie małżonków jest możliwe, nawet jeśli jeden z małżonków w danym
roku prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem. Skorzystanie z takiej możliwości w tym
przypadku jest jednak obarczone pewnym warunkiem, małżonek prowadzący działalność opodatkowaną wspomnianymi formami
opodatkowania nie może uzyskać w danym roku przychodów oraz kosztów w jej ramach, a fakt ten powinien zostać
udokumentowany złożonym zerowym zeznaniem podatkowym PIT-36L bądź PIT-28. 

  Co najważniejsze – omawiana zmiana miała swoje zastosowanie już do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia
2021 r. (Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2105)).

  Konkludując – z pewnością jest to pozytywna zmiana, która powinna szczególnie ucieszyć wszystkie osoby, które od dłuższego
czasu posiadają zawieszoną działalności gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu/liniówki lub po prostu nie osiągają
żadnych przychodów z jej tytułu, a chciałby skorzystać ze wspólnego rozliczenia razem z małżonkiem. 

6

Najnowsze orzeczenia i interpretacje PIT
Prowadzenie działalności gospodarczej na liniowce lub ryczałcie nie jest przeszkodą do
wspólnego rozliczenia z małżonkiem, jest jednak pewien warunek cz.3.
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Najnowsze orzeczenia i interpretacje

  Czy zgodnie z przepisami rozdziału 1a ustawy CIT spółka będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z
obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych wskazanego w art. 11n pkt 1 ustawy CIT, tj. „zwolnienia dla transakcji
krajowych” w zakresie transakcji kontrolowanych realizowanych z podmiotami powiązanymi, które nie poniosą straty
podatkowej? Czy spółka będzie miała obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych dla
transakcji kontrolowanych realizowanych z podmiotami powiązanymi, które poniosą stratę podatkową, a wartość
transakcji z tymi podmiotami nie przekroczy limit wskazanego w art. 11k ust. 2 pkt 1 ustawy CIT?

  Z takimi pytaniami do Dyrektora KIS zwróciła się Spółka (Wnioskodawca), która jest osobą prawną, polskim rezydentem
podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Siedziba i zarząd Wnioskodawcy znajdują się w Polsce.
Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje oraz będzie dokonywać transakcji kontrolowanych z
podmiotami powiązanymi.

  Podmioty powiązane, z którymi Spółka dokonuje transakcji kontrolowanych to osoby prawne oraz osoby fizyczne. Wszystkie
wskazane podmioty i ich wspólnicy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.

  Ani Spółka, ani podmioty powiązane, z którymi dokonywała i dokonuje transakcji kontrolowanych jako podatnicy podatku
dochodowego nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowych
od osób prawnych oraz nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy CIT w przypadku osób
prawnych i odpowiednio w przypadku osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych.

  Jednakże Spółka nie wyklucza, że w 2022 roku i/lub w latach następnych, część podmiotów powiązanych, z którymi dokonuje
transakcji kontrolowanych poniesie stratę podatkową ze źródła przychodów, w ramach którego rozliczają one transakcje z
podmiotami powiązanymi.

  Jest prawdopodobne, że w 2022 roku i/lub w latach następnych, transakcje z podmiotami powiązanymi przekroczą, w ramach
jednorodnej transakcji kontrolowanej ze wszystkimi podmiotami powiązanymi, progi dokumentacyjne wskazane z art. 11k ust. 2
ustawy CIT, wartość jednorodnej transakcji kontrolowanej z podmiotami powiązanymi, które nie poniosą straty przekroczy próg
dokumentacyjny z art. 11k ust. 2 pkt 1 ustawy CIT, natomiast wartość jednorodnej transakcji kontrolowanej z podmiotami
powiązanymi, które poniosą stratę nie przekroczy progu dokumentacyjnego wskazanego w art. 11k ust. 2 pkt 1 ustawy CIT.

  Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do skorzystania ze zwolnienia dokumentacyjnego przewidzianego w art. 11n pkt
1 ustawy CIT, dla transakcji kontrolowanych, które przekroczą progi wskazane w art. 11k ust. 2 pkt 1 ustawy CIT realizowanych z
podmiotami powiązanymi, które spełniają przesłanki art. 11n pkt 1 ustawy CIT, a ponadto w przypadku tych samych transakcji
kontrolowanych realizowanych z podmiotami powiązanymi, które nie spełniają przesłanek art. 11n pkt 1 ustawy CIT w zakresie
nieponiesienia straty podatkowej, a wartość tych transakcji nie przekroczy progów wskazanych w art. 11k ust. 2 pkt 1 ustawy CIT,
Spółka nie jest objęta obowiązkiem dokumentacyjnym cen transferowych da tej transakcji.

  Dyrektor KIS uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, argumentując, że warunek dotyczący zwolnienia z przygotowania
dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11n pkt 1 lit. C updop, uznaje się za spełniony, gdy żaden z podmiotów
powiązanych będący stroną transakcji kontrolowanej nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się tę transakcję
(przy założeniu, że pozostałe warunki konieczne do zastosowania zwolnienia krajowego wymienione w art. 11n pkt 1 updop są
spełnione). Organ podatkowy, mając na uwadze wątpliwości Wnioskodawcy, zwrócił uwagę na treść art. 11l ust. 3 updop, zgodnie
z którym określając wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się
wartości transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 11n, co oznacza, że wartość transakcji (i progi dokumentacyjne) należy
ustalać jedynie dla tej części transakcji, która nie podlega zwolnieniu. 

CENY
TRANSFEROWE
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Najnowsze orzeczenia i interpretacje

  Zważył, że w art. 11n ust. 1 updop, zawierającym przesłanki do zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen
transferowych, ustawodawca, jako warunek konieczny, wskazał m.in. brak poniesienia straty podatkowej.

  Reasumując, organ podatkowy uznał, że w przypadku, gdy transakcja kontrolowana z którymś z krajowych podmiotów
powiązanych nie spełnia warunków wymienionych w art. 11n pkt 1 lit. C updop, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji
cen transferowych wystąpi jedynie dla transakcji zawieranej przez Wnioskodawcę z podmiotami powiązanymi, które poniosły
stratę (przy założeniu spełnienia pozostałych warunków zwolnienia). Natomiast w przypadku, kiedy Spółka poniesie stratę
podatkową, ale wartość transakcji nie przekroczy limitu wskazanego w art. 11k ust. 2 pkt 1 updop, to Spółka nie będzie miała
obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych dla transakcji kontrolowanych realizowanych z podmiotami
powiązanymi.

  Interpretacja indywidualna wydana w dniu 6 czerwca 2022 roku pod sygnaturą: 011-KDIB1-1.4010.178.2022.2.MF.

CENY
TRANSFEROWE

Autor: 
Katarzyna Basek
Konsultant Podatkowy
katarzyna.basek@ltca.pl
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pojemności skokowej silnika do 900 cm sześc. – 0,89 zł,
o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześc. – 1,15 zł,

  Od wtorku 17 stycznia 2023 r. obowiązują nowe wyższe stawki za
kilometr jazdy prywatnym autem do celów służbowych. Wszystko za
sprawą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022
r. (Dz.U. 2023 poz. 5) o którym już wspominaliśmy.

Nowe stawki za 1 km przebiegu pojazdu wynoszą:

a) dla samochodu osobowego:

b) dla motocykla – 0,69 zł,
c) dla motoroweru – 0,42 zł.
Jest to pierwsza taka zmiana od 2007 r., podyktowana została
prawdopodobnie rosnącymi cenami związanymi z eksploatacją
samochodów.
Źródło: 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000005

Nowe stawki kilometrówki 
już obowiązują!

  ZUS w najnowszym komunikacie przypomniał, że od 1 stycznia 2023
roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli płatnik do 30 grudnia 2022 r.
nie założył samodzielnie konta na PUE ZUS lub nie upoważnił nikogo
do dostępu do profilu płatnika, ZUS utworzy mu profil techniczny do 31
stycznia tego roku.

Co najważniejsze – profil ten wymaga aktywacji przez płatnika.

Źródło: 
https://www.zus.pl/-/pue-zus-obowi%C4%85zkowy-profil-dla-
p%C5%82atnik%C3%B3w-sk%C5%82adek?redirect=%2Fo-
zus%2Faktualnosci

PUE ZUS – obowiązkowy profil
dla płatników składek

Autor: Tomasz Kraśniewski / Konsultant Podatkowy /
tomasz.krasniewski@ltca.pl

Chcesz dowiedz ieć s ię  więce j  o  podatkach?
Odwiedź naszą s t ronę Podatk i  bez ta jemnic

Autor: Tomasz Kraśniewski / Konsultant Podatkowy /
tomasz.krasniewski@ltca.pl

https://www.facebook.com/groups/351933672890578
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000005
https://www.zus.pl/-/pue-zus-obowi%C4%85zkowy-profil-dla-p%C5%82atnik%C3%B3w-sk%C5%82adek?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci
mailto:urszula.zielinska@ltca.pl
https://www.facebook.com/VATiCIT
https://www.facebook.com/VATiCIT
mailto:urszula.zielinska@ltca.pl
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Składki ZUS

  Organy ZUS traktują kontrakt menedżerski jako umowę o świadczenie usług wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych. Powołany przepis dotyczy osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub
umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia, zwanymi dalej “zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi. W konsekwencji zasadniczo umowa kontraktu
menadżerskiego stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i będzie podlegała oskładkowaniu analogicznie do
umów zlecenia.

  Jednakże należy dodać, że oskładkowanie kontraktu menadżerskiego będzie uzależnione w szczególności od okoliczności czy
menadżer, który w ramach wykonywanej działalności zawarł kontrakt menadżerski uzyskuje z działalności gospodarczej inne
przychody.

  PRZYPADEK 1 – Przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności zawarł kontrakt menedżerski na
zarządzanie spółką z działalności gospodarczej obok Kontraktu nie uzyskuje innych przychodów.

  Ponieważ jak wskazano powyżej w ocenie organów ZUS kontrakt menedżerski należy traktować jako umowę o świadczenie
usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), która stanowi tytuł do obowiązkowych
ubezpieczeń społecznych to w konsekwencji przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności zawarł kontrakt
menedżerski na zarządzanie spółką i z działalności gospodarczej obok Kontraktu nie uzyskuje innych przychodów,
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, nie jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, lecz wyłącznie
jako zleceniobiorca.

  Przykładowo w interpretacji z dnia 21 stycznia 2016 r. sygn. DI/100000/43/1406/2016 ZUS potwierdził, że „zleceniobiorcy, którzy
wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym. Zaś osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu
chorobowemu. Przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności zawarł kontrakt menedżerski na zarządzanie spółką i z
działalności gospodarczej obok kontraktu nie uzyskuje innych przychodów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym,
nie jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, lecz jako zleceniobiorca. W konsekwencji podlega obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu i dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.”

  Stanowiska powyższe zostały potwierdzone w interpretacji ZUS z dnia 8 kwietnia 2022 r. sygn. WPI/200000/43/403/2022. W
interpretacji tej ZUS potwierdził stanowisko, zgodnie z którym przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu
pozarolniczej działalności gospodarczej przy jednoczesnym wykonywaniu w ramach tej działalności kontraktu menadżerskiego.

  Również w zakresie składki zdrowotnej, należy wskazać, że będzie ona płacona od umowy o zarządzanie.
Potwierdzeniem takiego stanowiska jest wyrok NSA z dnia 12 lipca 2017 r. sygn. II GSK 2758/15, w którym Sąd wskazał, że:
„wnioskodawca uzyskuje przychód wyłącznie z tytułu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, tj. z kontraktu
menadżerskiego (…) uzyskuje tylko jeden przychód z obu tytułów do objęcia danej osoby obowiązkowym ubezpieczeniem
zdrowotnym, (…) nie ma podstaw prawnych do przyjęcia, że wnioskodawca uzyskując jeden przychód podlega obowiązkowemu
ubezpieczeniu zdrowotnemu i opłaca składki, zarówno z tytułu wykonywania obowiązków menedżera na podstawie umowy o
świadczenie usług w zakresie zarządzania zawartej w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jak z tytułu
prowadzenia pozarolniczej działalności w ramach której wykonuje obowiązki menedżera na podstawie umowy o świadczenie
usług w zakresie zarządzania.”
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Składki ZUS

  Tym samym menadżer, który w ramach wykonywanej działalności zawarł kontrakt menedżerski na zarządzanie spółką i z
działalności gospodarczej obok Kontraktu nie uzyskuje innych przychodów, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i
zdrowotnemu, nie jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, lecz wyłącznie jako zleceniobiorca, tj. podlega:

·ubezpieczeniu zdrowotnemu,
·ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu (z uwzględnieniem limitu 30-krotności prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej – w 2023
r. 208 050,00 zł),
·ubezpieczeniu wypadkowemu i
·dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu (Miesięcznie nie może ona przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. W okresie od 1
stycznia do 31 grudnia 2023 r. maksymalna podstawa wymiaru wyniesie 17 337,50 zł. Należy jednak zaznaczyć, że do podstawy
wymiaru składki chorobowej nie stosuje się limitu 30-krotności.)

  PRZYPADEK 2 – Przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności zawarł kontrakt menedżerski na
zarządzanie spółką z działalności gospodarczej obok Kontraktu uzyskuje inne przychody.

  Jeśli przedsiębiorca osiąga przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych) i równocześnie osiąga przychody na podstawie kontraktu menedżerskiego to wówczas
następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych uprawniający co do zasady przedsiębiorcę do dokonania wyboru
tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

  Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, w tym
działalności gospodarczej i kontraktu menadżerskiego, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał
najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z
pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń (art. 9 ust 2).

  Osoba, na kontrakcie menadżerskim, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania kontraktu menadżerskiego
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób
prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8 (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego). Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu
kontraktu menadżerskiego. Osoba, na kontrakcie menadżerskim, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której
właściwa jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18a (ulga na start) albo art.
18c (mały ZUS +), podlega co do zasady (z zastrzeżeniem art. 9 ust. 2c) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i
rentowym z obu tytułów (art. 9 ust. 2a).

  Zgodnie z art. 9 ust. 2c, osoba na kontrakcie menadżerskim, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na
podstawie kontraktu menadżerskiego lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.
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Składki ZUS

  W konsekwencji osoba świadcząca usługi kontraktu menedżerskiego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej i
uzyskująca dodatkowo przychody z tego tytułu będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu pozarolniczej
działalności gospodarczej jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wykonywania umowy
o zarządzanie w danym miesiącu będzie niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą
działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli niższa niż 60% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.
 
  Natomiast, w przypadku, jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu będzie
wynosiła co najmniej tyle ile najniższa podstawa, o której mowa w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
(60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia), ubezpieczonemu przysługiwał będzie wybór tytułu do obowiązkowych
ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych oraz wypadkowego).

  Gdyby jednak przedsiębiorca skorzystał z ulgi na start lub Małego ZUS + menadżer będzie podlegał co do zasady (z
zastrzeżeniem art. 9 ust. 2c) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym zarówno z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej jak i z tytułu kontraktu menedżerskiego.

  Podobne stanowisko zostało zawarte w piśmie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 października 2017 r., sygn.
DI/100000/43/1017/2017 oraz w piśmie z dnia 29 marca 2018 r. Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sygn.
WPI/200000/43/296/2018.

  Oczywiście należy pamiętać, że składka zdrowotna opłacana będzie z obu tytułów.

Autor: 
Agnieszka Fijałkowska - Wocial
Doradca Podatkowy
 agnieszka.fijalkowska-wocial@ltca.pl



W najbliższym czasie mamy przyjemność spotkać się z Państwem na:

WEBINARACH

Szkolimy się z LTCA

27/01 Obowiązkowa e-faktura – zmiany na rok 2024 ZAPISZ SIĘ!

27/01 Śniadanie podatkowe
Daniel Więckowski 

ZAPISZ SIĘ!

24/01 Podatek Akcyzowy
Łukasz Jankowski ZAPISZ SIĘ!

Kajetan Kubicz / Saldeo 
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25/01 Przekształcenia i restrukturyzacje w dobie optymalizacji
Bolesław Szyłkajtis 

ZAPISZ SIĘ!

SZKOLENIA

25/01 Prezentacja przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym 
ZAPISZ SIĘ!

24/01 Podsumowanie roku 2022 w cenach transferowych – jakie działania podjąć na rok 2023 i co się zmienia?
Anna Kubicz 

ZAPISZ SIĘ!

Katarzyna Trzpioła 

26/01 Ulgi podatkowe w CIT 
ZAPISZ SIĘ!

26/01 VAT od podstaw cz. 1 
Daniel Więckowski

ZAPISZ SIĘ!

Kajetan Kubicz 

27/01 Jak skutecznie i prawidłowo zwolnić pracownika? 
Dawid Baran 

ZAPISZ SIĘ!

https://akademialtca.pl/webinaria-online-na-zywo/estonski-cit-ukryte-zyski-wydatki-niezwiazane-z-dzialalnoscia-w-swietle-najnowszych-interpretacji/
https://akademialtca.pl/webinaria-online-na-zywo/podsumowanie-roku-2022-w-cenach-transferowych-jakie-dzialania-podjac-na-rok-2023-i-co-sie-zmienia/
https://akademialtca.pl/webinaria-online-na-zywo/sniadanie-podatkowe/
https://akademialtca.pl/webinaria-online-na-zywo/fundacja-rodzinna/
https://akademialtca.pl/webinaria-online-na-zywo/prowadzenie-rozmow-z-pracownikami-przekazywanie-informacji-zwrotnych/
https://akademialtca.pl/webinaria-online-na-zywo/estonski-cit-ukryte-zyski-wydatki-niezwiazane-z-dzialalnoscia-w-swietle-najnowszych-interpretacji/
https://akademialtca.pl/webinaria-online-na-zywo/estonski-cit-ukryte-zyski-wydatki-niezwiazane-z-dzialalnoscia-w-swietle-najnowszych-interpretacji/
https://akademialtca.pl/szkolenia-online-na-zywo/jak-rozliczyc-pit-za-2022-r/
https://akademialtca.pl/szkolenia-online-na-zywo/obowiazki-platnika-pit-po-1-stycznia-2023-r-w-pytaniach-i-odpowiedziach/
https://akademialtca.pl/webinaria-online-na-zywo/estonski-cit-ukryte-zyski-wydatki-niezwiazane-z-dzialalnoscia-w-swietle-najnowszych-interpretacji/
https://akademialtca.pl/webinaria-online-na-zywo/estonski-cit-ukryte-zyski-wydatki-niezwiazane-z-dzialalnoscia-w-swietle-najnowszych-interpretacji/
https://akademialtca.pl/szkolenia-online-na-zywo/jak-rozliczyc-pit-za-2022-r/
https://akademialtca.pl/szkolenia-online-na-zywo/obowiazki-platnika-pit-po-1-stycznia-2023-r-w-pytaniach-i-odpowiedziach/
https://akademialtca.pl/szkolenia-online-na-zywo/obowiazki-platnika-pit-po-1-stycznia-2023-r-w-pytaniach-i-odpowiedziach/
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e: biuro@ltca.pl
t: 795-000-007 
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Zapraszamy do kontaktu

Urszula Zielińska
 

Doradca podatkowy 
tel.: 790 366 460

e-mail: urszula.zielinska@ltca.pl

Marcin Zarzycki
 

Adwokat, Doradca podatkowy 
tel.: 504 147 871

e-mail: marcin.zarzycki@ltca.pl

Tomasz Kraśniewski
 

Konsultant Podatkowy
e-mail: tomasz.krasniewski@ltca.pl

https://www.youtube.com/c/AkademiaLTCA
https://www.facebook.com/akademialtca
https://www.linkedin.com/company/18019219/admin/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/akademialtca/
https://ltca.pl/
https://akademialtca.pl/
https://akademialtca.pl/
https://ltca.pl/urszula-zielinska/
https://ltca.pl/marcin-zarzycki/
https://ltca.pl/tomasz-krasniewski/

