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Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie 
przedłużenia terminów przekazania 
przez niektórych płatników zaliczek 
na podatek dochodowy i zryczał-
towanego podatku dochodowego 
– w konsultacjach

Ministerstwo szykuje ułatwienia  
w cenach transferowych

Restauracje i hotele z kasami 
online od początku 2021 r. 

Niektórzy wpłacą zaliczki na PIT późniejBudżet nie może bogacić się na ruinach 
oddawanych lokalnym firmom

 vat 

Agnieszka Pokojska 

agnieszka.pokojska@infor.pl

Mimo ograniczenia w dzia-
łaniu placówek gastrono-
micznych, pensjonatów 
i hoteli Ministerstwo Fi-
nansów nie rozważa kolej-
nego przesunięcia termi-
nów stosowania kas online.

Poinformowa-
ło o tym w odpo-
wiedzi na pyta-
nie DGP.

To ważna infor-
macja dla przed-
siębiorców prowadzą-
cych tego rodzaju biznes 
– muszą zacząć stosować 
kasy online najpóźniej od  
1 stycznia 2021 r. 

To samo dotyczy sprze-
dawców węgla, brykietu 
i podobnych paliw stałych 
wytwarzanych z węgla, 
koksu i półkoksu, a prze-
znaczonych do celów opa-
łowych.

Pierwotnie przepisy 
przewidywały terminy 
o pół roku wcześniejsze, ale 
w związku z pierwszą falą 
pandemii i lockdownem zo-
stały one przesunięte roz-
porządzeniem z 10 czerwca 
2020 r. (Dz.U. poz. 1059). Re-
sort nie planuje kolejnego 
przesunięcia. 

Natomiast prawnicy, le-
karze, fryzjerzy i kosme-
tyczki mają jeszcze czas na 
zainstalowanie kas online 
do 1 lipca 2021 r.

Można stracić ulgę

Jeżeli przedsiębiorca spóź-
ni się z wymianą urzą-
dzenia starego typu na 
kasę online, to nie będzie 
mógł skorzystać z ulgi na 
jej zakup (90 proc. ceny 
kasy netto, nie więcej niż 
700 zł).

Podatnicy świadczą-
cy usługi gastronomiczne 
i hotelarskie, którzy nie 
zdążą do 1 stycznia 2021 
i zafiskalizują nową kasę 

np. tydzień później, stracą 
ulgę, nawet jeżeli w tym 
czasie w ogóle nie prowa-
dzili sprzedaży. Za datę roz-
poczęcia prowadzenia ewi-
dencji przy zastosowaniu 
kas przyjmuje się bowiem 
datę określoną w art. 145b 
ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT.

Nie będzie natomiast 
problemu z ulgą, jeżeli 

przedsiębiorca wy-
mieni kasę jeszcze 
przed 1 stycznia 
2021 r. Wówczas 
z ulgi skorzysta od 
razu. Przykładowo, 

jeżeli restauracja kupi kasę 
w listopadzie 2020 r., to od-
powiednią kwotę będzie 
mogła potrącić już w roz-
liczeniu za ten miesiąc. 

Kasy programowe

Przypomnijmy, że ulga 
nie dotyczy kas progra-
mowych, czyli np. na ta-
blet lub telefon.

Na razie jednak wybór 
takiej kasy jest tylko teo-
retyczny, bo mimo stosow-
nych przepisów na rynku 
nie ma jeszcze takiej oferty.

Od ponad pięciu miesięcy 
obowiązują natomiast dwa 
rozporządzenia w tym za-
kresie. Jedno określa wy-
mogi techniczne kas pro-
gramowych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 957), drugie wymienia 
grupy podatników, któ-
rzy będą mogli ich używać 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 965).

Między innymi dotyczy 
to branży transportowej 
(np. przewozów taksówką, 
autobusem, pociągiem, 
promem, statkiem), hote-
larskiej, turystycznej (pola 
kempingowe i pola namio-
towe) i restauracyjnej. 

Z kas programowych 
mogą też korzystać sprze-
dawcy: węgla, brykietu i po-
dobnych paliw stałych wy-
twarzanych z węgla, węgla 
brunatnego, koksu i półkok-
su przeznaczonych do ce-
lów opałowych. ©℗
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Firmy działające w okre-
ślonych branżach będą 
mogły wpłacić zaliczki 
na PIT za październik do 
20 maja 2021 r., za listopad 
do 20 czerwiec 2021 r., a za 
grudzień do 20 lipca 2021 r. 

Wynika tak z opubliko-
wanego projektu rozporzą-
dzenia ministra finansów. 

Chodzi o zaliczki od przy-
chodów:
 ■ ze stosunku pracy, pracy 
nakładczej lub spółdziel-
czego stosunku pracy,
 ■ z zasiłków pieniężnych 
z ubezpieczenia społecz-
nego wypłacanych przez 
zakłady pracy,
 ■ z działalności wykony-
wanej osobiście, o któ-
rej mowa w art. 13 pkt 8  
ustawy o PIT, tj. przez 
osoby na podstawie 
umowy zlecenia lub 
umowy o dzieło, z praw 
autorskich i praw po-
krewnych.
Przesunięcie terminu 

nie dotyczy więc zaliczek 
od przychodów menedże-
rów, członków zarządów 
i rad nadzorczych ani in-

nych kategorii przychodów 
z działalności wykonywa-
nej osobiście (np. osiąga-
nych przez biegłych i rad-
nych). Z przesunięcia nie 
skorzystają też osoby, któ-
re uzyskują przychody od 
zagranicznych firm i same 
obliczają za siebie zaliczki 
na PIT, a następnie wpłaca-
jące do urzędu skarbowego.

Przesunięcie nie doty-
czy też wszystkich płat-
ników. Mogą z niego sko-
rzystać tylko ci, którzy 
„ponieśli negatywne kon-
sekwencje z powodu epi-
demii COVID-19”, a i to nie 
wszyscy. Ich przeważają-
ca działalność musi bo-
wiem być oznaczona we-
dług Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) 2007 
kodem: 47.71.Z, 47.81.Z,  
47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 
56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z,  
59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 
82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 
86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 
93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 
93.29.Z i 96.04.Z.

Chodzi więc m.in. 
o sprzedaż detaliczną 
ubrań i żywności, restaura-
cje i inne placówki gastro-
nomiczne oraz działalność 

związaną z produkcją fil-
mów, nagrań wideo, pro-
gramów, a także związaną 
z organizacją targów, wy-
staw i kongresów. 

Minister finansów już 
wcześniej przesunął ter-
miny wpłacania zaliczek 
za marzec, kwiecień i maj 
br. – rozporządzeniem 
z 1 czerwca 2020 r. (Dz.U. 
poz. 97). Na tej podstawie 
zaliczkę za maj trzeba za-
płacić do 20 grudnia br. 
Zmiana ta objęła wszyst-
kich płatników (niezależ-
nie od kodu PKD), którzy 
ponieśli „negatywne  kon-
sekwencje z powodu epide-
mii COVID-19”. 

Przepisy nie definiują 
tego pojęcia. Każdy płatnik 
musi sam przeanalizować, 
czy spełnia to kryterium. 
U każdego negatywne kon-
sekwencje mogą przejawiać 
się w inny sposób, np. spad-
kiem przychodów, zachwia-
ną płynnością finansową, 
poniesioną stratą. ©℗
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Miasto powinno umorzyć 
podatek od nieruchomości, 
jeżeli wynajęło ją przedsię-
biorcy w stanie nienadają-
cym się do używania – wy-
nika z wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. 

Chodziło o przedsiębior-
czynię, która wynajęła lokal 
użytkowy od miasta. Kobieta 
zamierzała w nim prowadzić 
galerię sztuki. Szybko oka-
zało się jednak, że lokal ma 
liczne wady: dach przecieka, 
instalacja wodociągowa tak 
samo, ściany przemakają, 
rynny są nieszczelne, kanali-
zacja zatkana, a kominy wen-
tylacyjne są bez zadaszenia.

Skutki tych wad kobieta 
odczuła na własnej skórze, 
bo część dzieł sztuki uległa 
zniszczeniu. 

Przedsiębiorczyni rozpo-
częła więc, w porozumieniu 
z miastem, prace remonto-
we, a ponadto wezwała mia-
sto jako wynajmującego do 
usunięcia wad lokalu. Re-
mont trwał bardzo długo, 
w tym czasie kobieta nie 

mogła prowadzić w lokalu 
żadnej działalności i osią-
gać zysków. 

Nie zważając na to, prezy-
dent Łodzi kazał jej zapłacić 
z ten okres podatek od nie-
ruchomości. 

Kobieta nie zapłaciła, a gdy 
zobowiązanie przerodziło się 
w zaległość, wystąpiła o jej 
umorzenie. Argumentowa-
ła, że przemawia za tym jej 
ważny interes jako podatni-
ka. Podkreślała, że brak moż-
liwości zarobkowania i straty 
w majątku firmy są spowodo-
wane przez wynajmującego, 
czyli przez miasto. 

Prezydent miasta, a na-
stępnie Samorządowe Kole-
gium Odwoławcze w Łodzi 
uznali jednak, że koniecz-
ność przeprowadzenia re-
montu w wynajmowanym 
lokalu nie jest niczym nad-
zwyczajnym. Dodali, że rosz-
czenia przedsiębiorczyni po-
winny być realizowane na 
drodze cywilnoprawnej, a nie 
w drodze umorzenia zaległo-
ści w podatku od nierucho-
mości. 

Po stronie podatniczki sta-
nął Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Łodzi. Zwrócił 

uwagę na to, że organ po-
datkowy jest jednocześnie 
wynajmującym lokal, który 
– jak się okazało – w ogóle 
nie nadaje się do użytkowa-
nia. Niesprawiedliwe byłoby 
więc obciążenie podatnicz-
ki podatkiem w takiej samej 
wysokości i na tych samych 
zasadach, co u innych podat-
ników, którzy również wy-
najmują lokale użytkowe 
od miasta, lecz korzystają 
z nich, tak jak to sobie zało-
żyli – uznał WSA. 

Orzekł więc, że sprawiedli-
wość wymaga zrezygnowa-
nia w tej sprawie z podatku 
od nieruchomości (sygn. akt 
I SA/Łd 1097/17).

Stanowisko to podzielił 
Naczelny Sąd Administra-
cyjny. Wskutek jego orzecze-
nia organ podatkowy będzie 
musiał jeszcze raz rozważyć, 
czy nie byłoby sprawiedli-
we zrezygnować jednak 
z wymierzonej podatniczce  
daniny.  ©℗
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Dostaną też więcej czasu na 
przedstawienie dokumen-
tacji, gdy zażąda jej urzęd-
nik fiskusa. Będzie na to  
14 dni, a nie jak obecnie sie-
dem dni. Ponadto w niektó-
rych przypadkach nie trzeba 
będzie już w ogóle sporządzać 
dokumentacji cen transfero-
wych. Chodzi o małe pożyczki 
i o refaktury. Ministerstwo 
Finansów, Funduszy i Poli-
tyki Regionalnej chce też zli-
kwidować jeden z warunków 
do korygowania transakcji 
z podmiotami powiązanymi. 

O założeniach tych zmian 
poinformował w ubiegłym 
tygodniu wiceminister fi-
nansów Jan Sarnowski. Pod-
kreślił, że jest to efekt prac 
Forum Cen Transferowych, 
które skupia zarówno eks-
pertów, jak i przedstawicieli 
administracji skarbowej. 

Wiceminister poinformo-
wał, że projekt nowelizacji, 
który wprowadziłby te uła-
twienia, może zostać opubli-
kowany w I kw. 2021 r. 

Bez oświadczenia

Skąd pomysł na likwidację 
obowiązku składania urzę-
dom skarbowym oświadcze-
nia o sporządzeniu lokalnej 
dokumentacji cen transfero-
wych? Ministerstwo wyszło 
z założenia, że wystarczy 
składanie przez podatników 
informacji o cenach transfe-
rowych (TPR).

Obecnie podmioty powią-
zane powinny co do zasady 
składać oświadczenie o spo-
rządzeniu dokumentacji do 
końca dziewiątego miesiąca 
po zakończeniu roku obro-

towego. Wynika to z art. 11m 
ustawy o CIT i art. 23y usta-
wy o PIT.

Z uwagi jednak na epide-
mię koronawirusa termin 
ten został wydłużony o trzy 
miesiące. Dla większości pod-
miotów powiązanych będzie 
to więc 31 grudnia 2020 r. 
Zmianę wprowadzono tar-
czą antykryzysową 4.0 (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1086). 

Składanie oświadczenia 
wiąże się często z wieloma 
problemami praktycznymi. 
Przepisy nakazują bowiem 
nie tylko wysłanie go dro-
gą elektroniczną, lecz także 
podpisanie przez każdą z osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji spółki, jeśli spełniają one 
kryteria „kierownika jednost-
ki” w rozumieniu ustawy 
o rachunkowości. Nie wyrę-
czy ich w tym pełnomocnik. 

Po zmianach problem ten 
by znikł.

Łatwiejsza dokumentacja

Kolejna nowość to wydłuże-
nie czasu na przedstawienie 
lokalnej dokumentacji cen 
transferowych, gdy zażą-
da tego urzędnik fiskusa. 
Obecnie podatnik ma na to 
zaledwie siedem dni (zgod-
nie z art. 11s ustawy o CIT  
i art. 23ze ustawy o PIT).

Jeżeli więc zrealizował 
transakcje kontrolowane 
z podmiotem powiązanym 
i ich nie udokumentował, 
to ma tylko tydzień na spo-
rządzenie i przedstawienie 
fiskusowi lokalnej doku-
mentacji cen transferowych.  
Po zmianach będzie na to 
14 dni. 

Jeżeli transakcja okaże się 
refakturą bądź niewielką po-
życzką na rzecz podmiotu 

powiązanego, to w ogóle nie 
trzeba będzie sporządzać do-
kumentacji cen transfero-
wych.

…i korekty cen 
transferowych

Nowością będzie również 
likwidacja jednego z wa-
runków korygowania cen 
transferowych. Obecnie, 
zgodnie z art. 11e ustawy o CIT  
(i art. 23q ustawy o PIT) po-
datnik może dokonać korekty 
cen transferowych, jeżeli są 
spełnione łącznie następu-
jące warunki: 
 ■ transakcje kontrolowane 
muszą być przeprowadzo-
ne na takich warunkach, 
jakie ustaliłyby podmioty 
niepowiązane;
 ■ nastąpiła zmiana istot-
nych okoliczności ma-
jących wpływ na usta-
lone warunki lub znane 
są faktycznie poniesione 

koszty lub uzyskane przy-
chody będące podstawą ob-
liczenia ceny transferowej, 
w związku z czym wyma-
gana jest korekta,
 ■ w momencie dokona-
nia korekty podatnik ma 
oświadczenie powiązane-
go kontrahenta, że skory-
gował on ceny transferowe 
w tej samej wysokości,
 ■ podmiot powiązany ma 
rezydencję w Polsce lub 
w kraju, z którym nasz kraj 
podpisał umowę o unikaniu 
podwójnego opodatkowa-
nia bądź istnieje inna pod-
stawa do wymiany z nim 
informacji podatkowych,
 ■ podatnik potwierdzi ko-
rektę cen transferowych 
w rocznym zeznaniu po-
datkowym.
MF chce zlikwidować ten 

ostatni warunek, pozostałe 
cztery nadal by obowiązy-
wały. ©℗

 pit i cit  Przedsiębiorcy handlujący 
z podmiotami powiązanymi nie będą musieli 
już składać oświadczenia o sporządzeniu 
lokalnej dokumentacji cen transferowych

N
a duży plus zasługuje połączenie oświadczenia 
o cenach transferowych z informacją TPR,  
co niewątpliwie zmniejszy obowiązki admini-
stracyjne u podatników. Zamiast składać dwa 

osobne dokumenty, w różnych formach i do różnych 
organów, będą mogli skoncentrować się na prawidło-
wym przygotowaniu informacji TPR. Cieszy także to, 
że MF korzysta z dorobku Forum Cen Transferowych  
i rozważa wprowadzenie zwolnienia dokumentacyjne-
go w odniesieniu do refaktur.
Warto, aby w pakiecie uproszczeń jak najszybciej 
znalazły się także konkretne rozwiązania w związku  
z obecną sytuacją kryzysową, wywołaną pandemią 
COVID-19. Możliwe są tu zarówno uproszczenia 
legislacyjne, jak i przede wszystkim wiążące objaśnienia, 
które dawałyby pewność podatnikom, jak dopasować 
wyniki podatkowe wynikające z rozliczeń wewnątrzgru-
powych do zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

AleKSy MiArKoWSKi

doradca podatkowy i partner w SSW 
Pragmatic Solutions 

opinia

Zmiany idą w dobrym kierunku,  
przydałoby się więcej




