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 W tym numerze: 

 1.  Sprawdź czy pamiętałaś/eś o wszystkich ważnych terminach -  str. 3 

 2.  Podatek dochodowy od osób fizycznych: 

 IP Box jako przedmiot wielu interpretacji podatkowych -  str. 4 

 3.  Podatek dochodowy od osób prawnych: 

 Czy  certyfikaty  rezydencji  otrzymane  w  wersji  elektronicznej  są 

 zgodne z ustawą o CIT -  str. 8 

 4.  Podatek VAT: 

 Odzyskanie VAT z faktur sprzed rejestracji do VAT  -  str. 10 

 5.  Inne zagadnienia: 

 Pozorność  prowadzenia  działalności  gospodarczej  w  celu  uzyskania 

 świadczeń z ZUS  -  str.  13 

 6.  Tygodniówka PLUS: 

 Jak ustalić okres korzystania z Małego ZUS plus -  str. 16 

 7.  Temat Tygodnia: 

 Minimalny  podatek  dochodowy  wprowadzony  w  ramach  Polskiego 

 Ładu – czy dotyczy wszystkich spółek? -  str. 17 

 8.  Sprawdź czy te nadchodzące terminy cię dotyczą -  str.  24 
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 SPRAWDŹ CZY PAMIĘTAŁAŚ/EŚ O WSZYSTKICH 

 WAŻNYCH TERMINACH 

 25.04.2022 

 ●  wpłata podatku VAT za marzec 2022 r. 

 ●  złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za marzec 2022 r. 

 ●  przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2022 r. 

 ●  przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2022 r. (część ewidencyjna) 

 oraz za styczeń, luty i marzec 2022 r. (część deklaracyjna) 

 ●  wpłata podatku akcyzowego za marzec 2022 r. oraz złożenie 

 deklaracji dla podatku akcyzowego 

 ●  przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych 

 wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za marzec 2022 r. 

 ●  złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za 

 marzec 2022 r. 

 ●  przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do 

 wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2022 r. 

 ●  rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2022 r. 

 ●  rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za marzec 

 2022 r. 
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 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 

 IP Box jako przedmiot wielu interpretacji podatkowych 

 IP  Box  to  preferencyjne  opodatkowanie  dochodów  uzyskiwanych 

 z  kwalifikowanych  praw  własności  intelektualnej  w  wysokości  5  % 

 podstawy  opodatkowania.  Kwestie  związane  z  tym  preferencyjnym 

 podatkiem  uregulowane  zostały  w  art.  24d-24e  ustawy  o  podatku 

 dochodowym  od  osób  prawnych  oraz  w  art.  30ca-30cb  ustawy  o  podatku 

 dochodowym od osób fizycznych. 

 Zgodnie  z  art.  24d  ust.  2  ustawy  o  pdop  oraz  art.  30ca  ust.  2  ustawy 

 o pdof  Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej  są: 

 1.  patent, 

 2.  prawo ochronne na wzór użytkowy, 

 3.  prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, 

 4.  prawo z rejestracji topografii układu scalonego, 

 5.  dodatkowe  prawo  ochronne  dla  patentu  na  produkt  leczniczy  lub 

 produkt ochrony roślin, 

 6.  prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego 

 weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, 

 7.  wyłączne  prawo,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  26  czerwca  2003 

 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213), 

 8.  autorskie prawo do programu komputerowego 

 -  podlegające  ochronie  prawnej  na  podstawie  przepisów  odrębnych  ustaw 

 lub  ratyfikowanych  umów  międzynarodowych,  których  stroną  jest 

 Rzeczpospolita  Polska,  oraz  innych  umów  międzynarodowych,  których 
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 stroną  jest  Unia  Europejska,  których  przedmiot  ochrony  został 

 wytworzony,  rozwinięty  lub  ulepszony  przez  podatnika  w  ramach 

 prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. 

 W  zakresie  ulgi  IP  Box,  która  to  obowiązywać  zaczęła  1  stycznia  2019  r. 

 Ministerstwo  Finansów  opublikowało  także  objaśnienia  podatkowe  z  dnia 

 15 lipca 2019 r. Jako cel ich wydania wskazano: 

 Przepisy  o  IP  Box  to  novum  w  polskim  systemie  prawa  podatkowego, 

 co  oznacza,  że  nie  ma  jeszcze  wykształconej  praktyki  a  nawet  teorii 

 stosowania  tych  przepisów  w  Polsce.  Praktyka  stosowania  tych  przepisów 

 dopiero  się  kształtuje.  W  konsekwencji,  celem  Objaśnień  IP  Box  jest 

 przedstawienie  prawidłowego  rozumienia  przepisów  o  IP  Box  tak,  aby  od 

 początku  konstytuowała  się  jak  najlepsza  praktyka  stosowania  tych 

 przepisów,  tj.  jak  najbardziej  przewidywalna,  jednolita  oraz  oparta  na 

 odpowiednich metodach wykładni prawa podatkowego. 

 Niestety  do  tej  pory  podatnicy  mają  problem  z  odpowiedzią  na 

 pytanie  czy  dana  działalność  kwalifikuje  się  do  zastosowania  ulgi 

 IP  Box,  dlatego  pytanie  to  jest  przedmiotem  wielu  wniosków  o 

 wydanie  interpretacji  podatkowych.  Przedsiębiorcy  nie  chcą 

 ryzykować  podważenia  możliwości  skorzystania  z  preferencji, 

 więc  w  celu  zabezpieczenia,  na  wypadek  ewentualnej  kontroli 

 wnioskują o wydanie interpretacji dającej takie prawo. 

 Zdarzają  się  także  sytuacje,  kiedy  Krajowa  Informacja  Skarbowa  nie  jest 

 w  stanie  udzielić  odpowiedzi  na  to  pytanie  i  pozostawia  wnioski  bez 

 rozpatrzenia  powołując  się  na  brak  spełnienia  wymogów  formalnych. 

 Wnioskodawca  nie  jest  bowiem  w  stanie  sam  wskazać  czy  prowadzi 

 działalność badawczo-rozwojową. 

 Jedna  z  takich  sytuacji  opisana  jest  w  wyroku  NSA  z  23.11.2021  r.  sygn 

 1049/21.  Z  uzasadnienia  wyroku  jasno  wynika,  że  Krajowa  Informacja 
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 Skarbowa  zobowiązana  jest  jednak  udzielić  odpowiedzi  na  to  pytanie. 

 Jak wskazano w uzasadnieniu: 

 (…)  Zasadnie  Sąd  pierwszej  instancji  stwierdził,  że  ewentualne  wezwanie 

 do  sprecyzowania  wniosku  nie  mogło  prowadzić  do  żądania,  aby  to  sam 

 wnioskodawca,  przesądził  rzeczoną  kwestię,  o  którą  wprost  zapytał,  lecz 

 jedynie  do  sprecyzowania  danych  faktycznych  dotyczących  prowadzonej 

 działalności,  niezbędnych  do  ich  oceny  w  kontekście  definicji  owej 

 działalności.  Następnie  na  gruncie  obowiązujących  przepisów  należało 

 ocenić  ten  rodzaj  działalności,  a  pozostawienie  wniosku  bez  rozpoznania 

 dopuszczalne  byłoby  tylko  w  przypadku,  jeśli  wnioskodawca  nie 

 przedstawiłby  wystarczających  okoliczności  faktycznych  do  oceny.  Skoro 

 skarżący  dokładnie  opisał  swoją  działalność  przez  pryzmat  cech 

 działalności  badawczo-rozwojowej,  to  organ  miał  obowiązek  udzielić 

 odpowiedzi na przedstawioną wątpliwość.  (...) 

 Podsumowując  Naczelny  Sąd  Administracyjny  stwierdza,  że 

 w  rozpoznawanej  sprawie  organ  interpretacyjny  nie  miał  podstaw,  aby 

 wzywać  skarżącego  w  trybie  art.  169  §  1  O.p.  do  precyzowania  informacji, 

 które  zostały  już  wyczerpująco  przedstawione  we  wniosku  stosownie  do 

 art.  14b  §  3  O.p.  Był  zaś  zobowiązany  do  oceny  stanu  faktycznego 

 i  zdarzeń  przyszłych  i  udzielić  odpowiedzi  merytorycznej  dotyczącej 

 wątpliwości  prawnych  skarżącego.  W  trybie  art.  169  §  1  w  zw.  z  art.  14h 

 O.p.  nie  można  żądać  od  podatnika  ubiegającego  się  o  interpretację 

 indywidualną,  aby  we  własnym  zakresie  rozstrzygnął  on,  czy 

 podejmowane  przez  niego  czynności  stanowią  działalność 

 badawczo-rozwojową (…). 
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 Poniżej  kilka  przykładów  interpretacji  wydanych  w  ramach  kwestii 

 odnoszącej się do możliwości skorzystania z ulgi IP Box: 

 1.  Interpretacja  indywidualna  Dyrektora  Krajowej  Informacji  Skarbowej 

 z dnia 25.04.2022 r. nr 0114-KDIP2-1.4011.158.2022.2.SK 

 2.  Interpretacja  indywidualna  Dyrektora  Krajowej  Informacji  Skarbowej 

 z dnia 22.04.2022 r. nr 0113-KDIPT1-3.4011.23.2022.2.MWJ 

 3.  Interpretacja  indywidualna  Dyrektora  Krajowej  Informacji  Skarbowej 

 z dnia 22.04.2022 r. nr 0111-KDIB1-3.4011.22.2022.3.ŁM 

 4.  Interpretacja  indywidualna  Dyrektora  Krajowej  Informacji  Skarbowej 

 z dnia 21.04.2022 r. nr 0111-KDIB2-1.4011.48.2022.1.MKU 

 5.  Interpretacja  indywidualna  Dyrektora  Krajowej  Informacji  Skarbowej 

 z dnia 21.04.2022 r. nr 0113-KDIPT1-3.4011.13.2022.2.EG. 
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 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 

 Czy certyfikaty rezydencji otrzymane w wersji elektronicznej są 

 zgodne z ustawą o CIT 

 Odpowiedź  na  powyższe  pytanie  znaleźć  można  w  interpretacji 

 indywidualnej  Dyrektora  Krajowej  Informacji  Skarbowej  z  dnia 

 26.04.2022 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.527.2021.2.AK. 

 Zgodnie  z  ustawą  o  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych  certyfikat 

 rezydencji  to  zaświadczenie  o  miejscu  siedziby  podatnika  dla  celów 

 podatkowych  wydane  przez  właściwy  organ  administracji  podatkowej 

 państwa  miejsca  siedziby  podatnika.  Poprzez  wydanie  zaświadczenia 

 organ  podatkowy  potwierdza,  że  w  momencie  jego  wydania  czy  też 

 w  momencie  w  nim  określonym  jego  treść  jest  zgodna  ze  stanem 

 faktycznym.  Certyfikat  może  więc  dotyczyć  wyłącznie  zdarzeń 

 teraźniejszych lub przeszłych. 

 Certyfikat  stanowi  dokument  pozwalający  określić  czy  w  odniesieniu  do 

 należności  z  tytułów  wymienionych  w  art.  21  ust.  1  oraz  art.  art.  22  ust.  1 

 ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych,  dokonywanych  na 

 rzecz  danego  podatnika,  powinien  zostać  pobrany  przez  płatnika 

 zryczałtowany  podatek  dochodowy,  a  jeśli  tak  to  jaka  stawka  podatku 

 powinna zostać zastosowana. 

 Aby  dokument  stanowił  podstawę  do  zastosowania  korzystniejszych 

 stawek  wynikających  z  umowy  o  unikaniu  podwójnego  opodatkowania  lub 

 skorzystania  ze  zwolnienia  od  podatku  musi  zawierać  istotne  składniki. 

 Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o pdop certyfikat rezydencji musi: 

 -  zostać  wystawiony  przez  właściwe  dla  podatnika  organy 

 administracji podatkowej, 
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 -  wskazywać  dane  identyfikujące  podatnika,  w  tym  jego  nazwę 

 i  siedzibę,  datę  wystawienia  oraz  ewentualnie  okres  ważności 

 dokumentu, 

 -  zawierać  stwierdzenie,  że  podatnik  podlega  nieograniczonemu 

 obowiązkowi podatkowemu w państwie jego siedziby. 

 Sama  forma  certyfikatu  nie  została  ujednolicona.  Każde  państwo  stosuje 

 własny  wzór  i  ma  własne  wymogi  formalne  związane  z  jego  wydaniem. 

 W  związku  z  tym  jeśli  przepisy  danego  państwa  przewidują 

 możliwość  uzyskania  zaświadczenia  zarówno  w  formie  papierowej 

 jak  i  elektronicznej,  certyfikat  wydany  w  każdej  z  tych  form, 

 będzie  odpowiednim  do  zastosowania  umowy  o  unikaniu 

 podwójnego opodatkowania. 

 Przepisy  nie  pozwalają  jednak  na  potwierdzenie  rezydencji  podatkowej 

 kopią  dokumentu,  np.  kserokopią,  skanem,  fotografią,  kopią  otrzymaną  za 

 pomocą faksu, kopią elektroniczną w formie plików „pdf”, „jpg”, „png”. 

 Odpowiednim  dokumentem  będzie  także:  kopia  papierowa  potwierdzona 

 za  zgodność  z  oryginałem  przez  uprawnione  podmioty,  dokument 

 elektroniczny  sporządzony  przez  właściwe  władze  podatkowe  opatrzony 

 podpisem  elektronicznym  przekazany  podatnikom  lub  opublikowany  na 

 oficjalnych stronach internetowych tych władz. 

 W  interpretacji  wskazano  dodatkowo,  że  w  pozostałych  przypadkach 

 tj.  pobrania  pliku  elektronicznego  (sformatowanego  w  postaci  „pdf”,  „jpg”, 

 „png”)  ze  strony  podatnika  (beneficjanta  płatności)  lub  ze  strony 

 internetowej  przez  niego  wskazanej,  nie  można  wykluczyć  ryzyka 

 korzystania  z  danych,  których  oryginalna  treść  (także  forma  i  format) 

 została zmodyfikowana. 
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 PODATEK VAT 

 Odzyskanie VAT z faktur sprzed rejestracji do VAT 

 Prawo  do  obniżenia  kwoty  podatku  należnego  o  kwotę  podatku 

 naliczonego  określone  zostało  w  art.  86  ust.  1  ustawy  o  podatku  od 

 towarów  i  usług.  Wynika  z  niego,  że  prawo  to  przysługuje  podatnikowi  w 

 zakresie,  w  jakim  towary  i  usługi  wykorzystywane  są  do  czynności 

 opodatkowanych. Odnosi się to oczywiście do czynnych podatników VAT. 

 Co  zatem  z  fakturami,  które  dokumentowały  zakupy  związane 

 z  czynnościami  opodatkowanymi  otrzymanymi  przed  rejestracja 

 do VAT? 

 Na  to  pytanie  znajdziemy  odpowiedź  m.in.  w  interpretacji  indywidualnej 

 Dyrektora  Krajowej  Informacji  Skarbowej  z  dnia  08.04.2022  r. 

 nr 0114-KDIP1-3.4012.62.2022.2.KP 

 Wnioskodawca  w  2019  roku  kupił  apartament  z  przeznaczeniem  na 

 wynajem  krótkoterminowy.  W  okresie  od  2019  r.  do  końca  2021  r.  wpłacał 

 on  zaliczki  udokumentowane  fakturami.  W  okresie  tym  nie  był 

 podatnikiem  VAT.  Wnioskodawca  zamierza  jednak  dokonać  rejestracji  do 

 VAT  i  wystąpić  o  zwrot  podatku  VAT  zapłaconego  przy  wpłatach  zaliczek 

 na  apartament  który  będzie  służył  wyłącznie  czynnościom 

 opodatkowanym.  We  wniosku  zadał  więc  pytanie  czy  może  dokonać 

 wstecznej  rejestracji  i  dokonać  odliczenia  podatku  VAT  za  okres  sprzed 

 rejestracji. 

 W  interpretacji  wskazano,  że  prawo  do  obniżenia  kwoty  podatku 

 należnego  o  kwotę  podatku  naliczonego  przysługuje  gdy 

 odliczenia  tego  dokonuje  podatnik  podatku  od  towarów  i  usług 

 oraz  gdy  zakupione  towary  i  usługi  wykorzystywane  są  do 
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 czynności  opodatkowanych,  tzn  takich,  których  następstwem  jest 

 powstanie obowiązku podatkowego w VAT. 

 Podkreślono  również,  że  ustawodawca  nie  uzależnia  prawa  do  odliczenia 

 od  związku  zakupu  z  obecnie  wykonywanymi  czynnościami 

 opodatkowanymi.  Wystarczy,  że  z  okoliczności  towarzyszących  nabyciu 

 towarów  lub  usług  przy  uwzględnieniu  rodzaju  prowadzonej  przez 

 podatnika  działalności  gospodarczej  wynika,  że  zakupy  te  dokonane  są 

 w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. 

 Dodatkowo  wskazano,  że  z  art.  88  ww.  ustawy,  w  którym  określone  są 

 przesłanki  negatywne  umożliwiające  odliczenie  nie  wynika  by  do  nabycia 

 uprawnienia  do  odliczenia  kwoty  podatku  naliczonego  koniecznym  było 

 posiadanie  statusu  podatnika  VAT  czynnego  w  momencie  otrzymania 

 faktury. 

 W  ustawie  o  VAT  określone  zostały  natomiast  terminy,  w  jakich  podatnik 

 może  powyższe  uprawnienie  zrealizować.  Zgodnie  z  art.  86  ust.  10  ustawy 

 o  VAT  prawo  do  obniżenia  kwoty  podatku  należnego  o  kwotę  podatku 

 naliczonego  powstaje  w  rozliczeniu  za  okres,  w  którym  w  odniesieniu  do 

 nabytych  lub  importowanych  przez  podatnika  towarów  i  usług  powstał 

 obowiązek  podatkowy.  Przy  czym  prawo  to  powstaje  nie  wcześniej  niż 

 w  rozliczeniu  za  okres,  w  którym  podatnik  otrzymał  fakturę. 

 W  przypadku  nie  dokonania  obniżenia  w  tym  terminie,  zgodnie  z  art.  86 

 ust.  11  ww.  ustawy  podatnik  może  obniżyć  kwotę  podatku  należnego 

 w deklaracji podatkowej: 

 -  za  jeden  z  trzech  następnych  okresów  rozliczeniowych  w  przypadku 

 podatnika rozliczającego VAT miesięcznie 

 - za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych w  przypadku 

 podatnika rozliczającego VAT kwartalnie. 
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 Podatnikowi  przysługuje  także  prawo  wynikające  z  art.  86  ust.  13  ww. 

 ustawy  do  korekty  deklaracji  podatkowej,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu 

 5  lat,  licząc  od  początku  roku,  w  którym  powstało  prawo  do  obniżenia 

 kwoty podatku należnego. 

 Jak  już  wyżej  wskazano  podatnik  nie  musi  mieć  statusu  czynnego 

 podatnika  VAT  w  momencie  otrzymania  faktury.  Status  ten  jest 

 jednak niezbędny do realizacji prawa do odliczenia. 

 Zatem  podatnik,  który  chce  dokonać  odliczenia  VAT  z  faktur  sprzed 

 rejestracji,  musi  złożyć  zgłoszenie  rejestracyjne  VAT-R  wskazując  jako 

 pierwszy  okres  rozliczeniowy  okres,  w  którym  otrzymał  pierwszą  fakturę, 

 w odniesieniu do której chce z tego prawa skorzystać. 

 W  uzasadnieniu  powołano  się  także  na  wyrok  Trybunału  Sprawiedliwości 

 UE  z  dnia  08.06.2000  r.  w  sprawie  C-400/98  oraz  wyroki  TSUE 

 w  sprawach  C-268/83,  C-110/94  i  C-385/09  potwierdzających 

 zaprezentowane stanowisko. 
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 INNE ZAGADNIENIA 

 Pozorność prowadzenia działalności gospodarczej w celu 

 uzyskania świadczeń z ZUS 

 Przesłanką  do  objęcia  przedsiębiorcy  obowiązkiem  ubezpieczeń 

 społecznych  jest  faktyczne  prowadzenie  działalności  gospodarczej. 

 Za  działalność  gospodarczą  uważa  się  zorganizowaną  działalność 

 zarobkową,  wykonywaną  we  własnym  imieniu  i  w  sposób  ciągły.  Nie 

 wystarczy  zatem  sam  fakt  figurowania  w  ewidencji  działalności 

 gospodarczej. 

 W  czym  zatem  problem?  Na  to  pytanie  odpowiemy  na  przykładzie  Wyroku 

 Sądu  Rejonowego  Szczecin-Centrum  w  Szczecinie  z  dnia  4.02.2022  r. 

 sygn. akt IX U 556/17. 

 Kobieta  zarejestrowała  działalność  gospodarczą  od  20.06.2011  r. 

 w  związku  z  czym  przystąpiła  do  ubezpieczeń  społecznych,  także 

 chorobowego.  Od  20.09.2011  r.  pobierała  świadczenia  z  tytułu  zasiłku 

 chorobowego,  macierzyńskiego  i  opiekuńczego  naprzemiennie.  Wnioski 

 o  powyższe  świadczenia  składane  były  do  ZUS  w  oparciu  o  zaświadczenia 

 lekarskie  o  niezdolności  do  pracy  z  powodu  choroby  swojej  lub  dziecka 

 oraz dokumenty potwierdzające urodzenie dziecka. 

 Organ  rentowy  przeprowadził  postępowanie  wyjaśniające  w  przedmiocie 

 prawidłowości  zgłoszenia  do  ubezpieczeń  społecznych,  w  wyniku  którego 

 wydał  decyzję  stwierdzającą,  że  wnioskodawczyni  nie  podlega 

 obowiązkowo  ubezpieczeniom  społecznym  oraz  dobrowolnie 

 ubezpieczeniu  chorobowemu  od  20.06.2011  r.  W  związku  z  tym 

 ZUS  odmówił  prawa  do  pobieranych  świadczeń  oraz  zobowiązał 

 wnioskodawczynię  do  zwrotu  nienależnie  pobranych  świadczeń  z 

 ubezpieczenia  chorobowego.  W  decyzji  wydanej  02.08.2017  r.  wskazał 

 następujące uzasadnienie: 
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 Uzasadniając  zajęte  stanowisko  organ  rentowy  wskazał,  że  adresatka 

 decyzji,  choć  przystąpiła  do  ubezpieczeń  społecznych  z  tytułu 

 działalności  pozarolniczej,  w  istocie  takowej  działalności  nie 

 wykonywała,  a  jedynie  stworzyła  pozory  jej  prowadzenia  celem 

 uzyskania  wysokich  świadczeń  z  ubezpieczenia  chorobowego. 

 W  istocie  zatem  nie  podlegała  ubezpieczeniom  społecznym,  a  pobrane 

 przez nią w przeszłości świadczenia jako nienależne podlegają zwrotowi. 

 Wnioskodawczyni  wniosła  odwołanie  do  powyższej  decyzji.  ZUS  natomiast 

 domagał się jego oddalenia. 

 Sąd  Rejonowego  Szczecin-Centrum  w  Szczecinie  uznał  decyzję  za 

 prawidłową  w  przeważającej  części.  Zmiana  decyzji  przez  Sąd  polegała  na 

 wyeliminowaniu  jednego  z  okresów,  za  które  organ  żądał  zwrotu 

 wypłaconych  świadczeń,  nie  miał  on  jednak  wpływu  na  wysokość  zwrotu 

 należności  głównej  i  odsetek.  Decyzję  zmodyfikowano  także  w  kwestii 

 obowiązku zwrotu odsetek. 

 Jak  wynika  z  powyższego  stwierdzono,  że  celem  ubezpieczonej  przy 

 rejestrowaniu  działalności  gospodarczej  nie  było  faktyczne  jej 

 prowadzenie,  lecz  uzyskanie  świadczeń  z  ubezpieczenia  społecznego. 

 W  związku  z  tym  uznano,  że  nie  podlegała  pod  ubezpieczenia  społeczne 

 od  dnia  zarejestrowania  działalności  gospodarczej,  a  co  za  tym  idzie  nie 

 ma prawa do świadczeń, które otrzymała i podlegają one zwrotowi. 

 Kwestie  nienależnie  pobranych  świadczeń  uregulowane  zostały  w  art.  84 

 ustawy  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych.  Zgodnie  z  ust.  2  wskazanego 

 artykułu: 

 Za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się: 

 1)  świadczenia  wypłacone  mimo  zaistnienia  okoliczności  powodujących 

 ustanie  prawa  do  świadczeń  albo  wstrzymanie  ich  wypłaty  w  całości  lub 
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 w  części,  jeżeli  osoba  pobierająca  świadczenie  była  pouczona  o  braku 

 prawa do ich pobierania; 

 2)  świadczenia  przyznane  lub  wypłacone  na  podstawie  nieprawdziwych 

 zeznań  lub  fałszywych  dokumentów  albo  w  innych  przypadkach 

 świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego  świadczenia 

 przez osobę pobierającą świadczenia; 

 3)  świadczenia  z  tytułu  niezdolności  do  pracy  spowodowanej  chorobą 

 z  ubezpieczenia  chorobowego  lub  wypadkowego,  co  do  których 

 stwierdzono,  że  w  okresie  ich  pobierania  świadczeniobiorca  wykonywał 

 w  okresie  orzeczonej  niezdolności  do  pracy  pracę  zarobkową  lub 

 wykorzystywał  zwolnienie  od  pracy  w  sposób  niezgodny  z  celem  tego 

 zwolnienia. 
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 TYGODNIÓWKA PLUS 

 PRAKTYCZNA ANALIZA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCYCH SIĘ 

 PROBLEMÓW W KSIĘGOWOŚCI 

 Jak ustalić okres korzystania z Małego ZUS plus 

 Jak  liczyć  okres  korzystania  z  małego  ZUS  plus  jeśli  przedsiębiorca 
 opłacał  przez  24  miesiące  składki  preferencyjne,  po  tym  okresie 
 przez  rok  opłacał  pełne  składki  ZUS  a  w  kolejnym  roku  spełnia 
 warunki do skorzystania z małego ZUS plus? 

 Z  małego  ZUS  plus  korzystać  można  przez  36  miesięcy  w  ciągu  ostatnich 
 60  miesięcy  kalendarzowych  prowadzenia  działalności  (za  miesiąc 
 kalendarzowy  uznaje  się  każdy  miesiąc  w  którym  co  najmniej  jeden  dzień 
 podlegało  się  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  społecznemu).  Do  okresu 
 tego  wlicza  się  także  okres  korzystania  z  “małego  ZUS”  obowiązującego 
 do końca stycznia 2020 r. 

 Zakładając,  że  przedsiębiorca  rozpoczął  działalność  01.01.2018  r.  i  od 
 początku  zgłosił  się  do  składek  preferencyjnych  -  ich  24-miesięczny  okres 
 minął  31.12.2019  r.  Cały  rok  2020  opłacał  składki  pełne.  W  roku  2021 
 spełnił  warunki  do  skorzystania  z  małego  ZUS  plus.  Przy  założeniu,  że 
 warunki  nie  uległy  zmianie,  może  korzystać  z  małego  ZUS  plus  do  końca 
 roku  2023  (36  miesięcy).  Może  także  mieć  przerwę  w  opłacaniu  małego 
 ZUS  plus  np  w  roku  2022  i  ponownie  płacić  mały  ZUS  plus  w  roku  2023 
 i 2024. 60-miesięczny okres w tej sytuacji mija 31.12.2025 roku. 
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 TEMAT TYGODNIA 

 Minimalny podatek dochodowy wprowadzony w ramach Polskiego 

 Ładu – czy dotyczy wszystkich spółek? 

 Polski  Ład  wprowadził  zmiany  również  w  ustawie  o  podatku  dochodowym 

 od  osób  prawnych.  Jedną  z  takich  zmian  jest  wprowadzenie  od  1  stycznia 

 2022  roku  nowej  daniny  –  podatku  od  spółek,  zwanego  także  minimalnym 

 podatkiem  dochodowym.  Kwestie  z  nim  związane  uregulowane  zostały 

 w art. 24ca ww. ustawy. 

 Podmiotami  których  dotyczy  nowa  danina  są  spółki  będące 

 podatnikami  CIT  o  nieograniczonym  obowiązku  podatkowym, 

 podatkowe  grupy  kapitałowe  oraz  podatnicy  –  nierezydenci, 

 którzy  prowadzą  działalność  poprzez  położony  w  Polsce 

 zagraniczny zakład. 

 Podatek  wynoszący  10%  podstawy  opodatkowania  zapłacą  oni,  jeśli 

 w roku podatkowym: 

 -  ponieśli  stratę  ze  źródła  przychodów  innych  niż  z  zysków 

 kapitałowych albo 

 -  osiągnęli  udział  dochodów  ze  źródła  przychodów  innych  niż  z  zysków 

 kapitałowych  w  przychodach  innych  niż  z  zysków  kapitałowych 

 w wysokości nie większej niż 1%. 

 Dla  celów  ustalenia  powyższej  straty  oraz  udziału  dochodów 

 w przychodach nie uwzględnia się: 

 1)  zaliczonych  w  roku  podatkowym  do  kosztów  uzyskania  przychodów,  w 

 tym  poprzez  odpisy  amortyzacyjne,  kosztów  wynikających  z  nabycia, 

 wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych; 
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 2)  przychodów  oraz  kosztów  uzyskania  przychodów  bezpośrednio  lub 

 pośrednio  związanych  z  transakcjami,  dla  których  cena  lub  sposób  jej 

 określenia wynika z odrębnych przepisów. 

 Ustawodawca  wskazał  także  podatników,  w  odniesieniu  do 

 których  nie  stosuje  się  przepisów  o  minimalnym  podatku 

 dochodowym.  Zostali  oni  wymienieni  w  art.  24ca  ust.  14  ustawy  o 

 pdop. Są to podatnicy: 

 -  którzy  rozpoczęli  działalność  gospodarczą  –  w  odniesieniu  do  nich 

 przepisów  nie  stosuje  się  w  roku  podatkowym,  w  którym  rozpoczęli 

 działalność,  oraz  w  kolejno  następujących  po  sobie  dwóch  latach 

 podatkowych,  następujących  bezpośrednio  po  tym  roku 

 podatkowym;  wyłączenia  nie  stosuje  się  w  odniesieniu  do 

 podatników  utworzonych  w  sposób  określony  w  art.  19  ust  1  a  ww. 

 ustawy,  a  więc  m.in.  powstałych  w  wyniku  przekształcenia, 

 połączenia lub podziału; 

 -  będący przedsiębiorstwami finansowymi; 

 -  którzy uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku  do 

 przychodów  uzyskanych  w  roku  podatkowym  bezpośrednio 

 poprzedzającym ten rok podatkowy; 

 -  których  udziałowcami,  akcjonariuszami  albo  wspólnikami  są 

 wyłącznie  osoby  fizyczne  i  jeżeli  podatnik  nie  posiada  udziałów 

 (akcji)  w  kapitale  innej  spółki,  tytułów  uczestnictwa  w  funduszu 

 inwestycyjnym  lub  w  instytucji  wspólnego  inwestowania,  ogółu  praw 

 i  obowiązków  w  spółce  niebędącej  osobą  prawną  oraz  innych  praw 

 majątkowych  związanych  z  prawem  do  otrzymania  świadczenia  jako 

 założyciel  (fundator)  lub  beneficjent  fundacji,  trustu  lub  innego 

 podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym; 

 -  którzy  w  roku  podatkowym  większość  uzyskanych  przez  nich 

 przychodów  innych  niż  z  zysków  kapitałowych  osiągnęli  w  związku 
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 z:  eksploatacją  w  transporcie  międzynarodowym  statków  morskich 

 lub  statków  powietrznych  lub  wydobywaniem  kopalin  wymienionych 

 w  załączniku  do  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  -  Prawo 

 geologiczne  i  górnicze,  których  ceny  zależą  bezpośrednio  lub 

 pośrednio od notowań  na światowych rynkach; 

 -  wchodzący  w  skład  grupy  co  najmniej  dwóch  spółek,  w  której  jedna 

 spółka  posiada  przez  cały  rok  podatkowy  bezpośrednio  75%  udział 

 odpowiednio  w  kapitale  zakładowym,  kapitale  akcyjnym  lub  udziale 

 kapitałowym  pozostałych  spółek  wchodzących  w  skład  tej  grupy, 

 jeżeli:  rok  podatkowy  spółek  obejmuje  ten  sam  okres  oraz  obliczony 

 za  rok  podatkowy  udział  łącznych  dochodów  spółek  w  ich  łącznych 

 przychodach  jest  większy  niż  1%  -  przy  czym  przy  ustalaniu 

 warunków,  o  których  mowa  uwzględnia  się  wyłącznie  spółki  będące 

 podatnikami,  mającymi  siedzibę  lub  zarząd  na  terytorium 

 Rzeczypospolitej  Polskiej,  podlegającymi  obowiązkowi  podatkowemu 

 od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. 

 Jak zatem obliczyć podatek od spółek? 

 Sposób  ustalania  podstawy  opodatkowania  określony  został  w  art.  24ca 

 ust.  3  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych.  Zgodnie  ze 

 wskazanym przepisem  Podstawę opodatkowania stanowi  suma: 

 1.  kwoty  odpowiadającej  4%  wartości  przychodów  ze  źródła 

 przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych 

 przez podatnika w roku podatkowym oraz 

 2.  poniesionych  na  rzecz  podmiotów  powiązanych  w  rozumieniu  art. 

 11a  ust.  1  pkt  4  kosztów  finansowania  dłużnego  w  rozumieniu  art. 

 15c  ust.  12  w  takiej  części,  w  jakiej  koszty  te  przewyższają  kwotę 

 obliczoną według  następującego wzoru: 

 [(P - Po) - (K - Am - Kfd)] x 30% 
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 w którym poszczególne symbole oznaczają: 

 P  -  zsumowaną  wartość  przychodów  ze  wszystkich  źródeł 

 przychodów,  z  których  dochody  podlegają  opodatkowaniu 

 podatkiem dochodowym, 

 Po  -  przychody  o  charakterze  odsetkowym  w  rozumieniu  art.  15c 

 ust. 13, 

 K  -  sumę  kosztów  uzyskania  przychodów  bez  pomniejszeń 

 wynikających z art. 15c ust. 1, 

 Am  -  odpisy  amortyzacyjne,  o  których  mowa  w  art.  16a-16m, 

 zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania  przychodów, 

 Kfd  -  zaliczone  w  roku  podatkowym  do  kosztów  uzyskania 

 przychodów  koszty  finansowania  dłużnego  nieuwzględnione 

 w  wartości  początkowej  środków  trwałych  oraz  wartości 

 niematerialnych i prawnych, przed dokonaniem pomniejszeń 

 wynikających z art. 15c ust. 1, 

 oraz 

 3.  wartości  odroczonego  podatku  dochodowego  wynikającej 

 z  ujawnienia  w  rozliczeniach  podatkowych  niepodlegającej 

 dotychczas  amortyzacji  wartości  niematerialnej  i  prawnej 

 w  zakresie,  w  jakim  skutkuje  ona  zwiększeniem  zysku  brutto  albo 

 zmniejszeniem straty brutto, oraz 

 4.  kosztów: 

 a)  usług  doradczych,  badania  rynku,  usług  reklamowych, 

 zarządzania  i  kontroli,  przetwarzania  danych,  ubezpieczeń, 
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 gwarancji  i  poręczeń  oraz  świadczeń  o  podobnym 

 charakterze, 

 b)  wszelkiego  rodzaju  opłat  i  należności  za  korzystanie  lub  prawo 

 do  korzystania  z  praw  lub  wartości,  o  których  mowa  w  art. 

 16b ust. 1 pkt 4-7, 

 c)  przeniesienia  ryzyka  niewypłacalności  dłużnika  z  tytułu 

 pożyczek,  innych  niż  udzielonych  przez  banki  i  spółdzielcze 

 kasy  oszczędnościowo-kredytowe,  w  tym  w  ramach 

 zobowiązań  wynikających  z  pochodnych  instrumentów 

 finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze 

 -  poniesionych  bezpośrednio  lub  pośrednio  na  rzecz  podmiotów 

 powiązanych  w  rozumieniu  art.  11a  ust.  1  pkt  4  lub  podmiotów 

 mających  miejsce  zamieszkania,  siedzibę  lub  zarząd  na  terytorium 

 lub  w  kraju  wymienionym  w  przepisach  wydanych  na  podstawie 

 art.  11j  ust.  2,  w  części,  w  jakiej  koszty  te  łącznie  w  roku 

 podatkowym  przekraczają  o  3.000.000  zł  kwotę  obliczoną  według 

 następującego wzoru: 

 [(P - Po) - (K - Am - O)] x 5% 

 w którym poszczególne symbole oznaczają: 

 P  -  zsumowaną  wartość  przychodów  ze  wszystkich  źródeł 

 przychodów,  z  których  dochody  podlegają  opodatkowaniu 

 podatkiem dochodowym, 

 Po  -  przychody  o  charakterze  odsetkowym  w  rozumieniu  art.  15c 

 ust. 13, 

 K  -  sumę  kosztów  uzyskania  przychodów  bez  pomniejszeń 

 wynikających  z art. 15c ust. 1, 
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 Am-  odpisy  amortyzacyjne,  o  których  mowa  w  art.  16a-16m, 

 zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, 

 O  -  zaliczone  w  roku  podatkowym  do  kosztów  uzyskania 

 przychodów odsetki, bez pomniejszeń wynikających z art.15c ust. 1. 

 Natomiast zgodnie z art 24ca ust. 10 ww. ustawy: 

 Podstawa opodatkowania podlega pomniejszeniu o: 

 1)  wartość  odliczeń  zmniejszających  w  roku  podatkowym  podstawę 

 opodatkowania,  o  której  mowa  w  art.  18,  z  wyłączeniem  pomniejszeń, 

 o  których  mowa  w  art.  18f,  przy  czym  art.  27  ust.  4a  stosuje  się 

 odpowiednio; 

 2)  wartość  dochodów,  które  są  uwzględniane  w  kalkulacji  dochodu 

 zwolnionego  z  podatku  na  podstawie  art.  17  ust.  1  pkt  34  lub  34a, 

 u  podatnika,  który  w  roku  podatkowym  korzysta  ze  zwolnień 

 podatkowych, o których mowa w tych przepisach. 

 Podatnicy  zobowiązani  do  zapłaty  minimalnego  podatku  dochodowego 

 poza  uregulowaniem  zobowiązania  muszą  także  wykazać  podstawę 

 opodatkowania,  pomniejszenia  oraz  kwotę  tego  podatku  w  zeznaniu 

 rocznym. 

 Jeśli  za  dany  rok  u  podatnika  wystąpi  do  zapłaty  zarówno  podatek 

 obliczony  na  zasadach  ogólnych  jak  i  minimalny  podatek 

 dochodowy  to  ten  drugi  podlega  zmniejszeniu  o  wysokość 

 pierwszego. 

 Tzn.  zakładając,  że  CIT  obliczony  zgodnie  z  art.  19  ustawy  o  pdop 

 wyniesie  5.000  zł.  a  podatek  od  spółek  wyniesie  10.000  zł.  to  wpłacie 

 podlega  10.000  zł.  (5.000  zł.  CIT  obliczonego  zgodnie  z  art.  19  ww. 
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 ustawy  oraz  5.000  zł  podatku  od  spółek)  –  zasada  ta  określona  została 

 w art. 24ca ust. 12 ustawy o pdop. 

 Natomiast  zgodnie  z  ust.  13  tego  artykułu  kwotę  zapłaconego  za  dany 

 rok  minimalnego  podatku  dochodowego  można  będzie  odliczyć  od 

 podatku  obliczonego  zgodnie  z  art.  19  ustawy  o  pdop  w  zeznaniu 

 podatkowym  za  kolejno  następujące  po  sobie  3  lata  podatkowe, 

 następujące  bezpośrednio  po  roku,  w  którym  podatnik  wpłacił  minimalny 

 podatek dochodowy. 

 Przyznać  trzeba,  że  kwestie  te  są  dość  skomplikowane.  Pojawiają  się 

 jednak  nieoficjalne  informacje,  że  Ministerstwo  Finansów  planuje 

 zawieszenie  przepisów  odnoszących  się  do  minimalnego  podatku 

 dochodowego. 
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 SPRAWDŹ CZY TE NADCHODZĄCE TERMINY 

 CIĘ DOTYCZĄ 

 02.05.2022 

 ●  złożenie  przez  osoby  fizyczne  rocznego  zeznania  o  wysokości  osiągniętego 

 dochodu  (poniesionej  straty)  za  2021  r.  (PIT-36,  PIT-36L,  PIT-37  ,  PIT-38, 

 PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty 

 ●  złożenie  oświadczenia  PIT-OP  o  przekazaniu  1%  podatku  na  rzecz  OPP 

 przez  podatników,  którzy  od  organu  rentowego  otrzymali  roczne  obliczenie 

 podatku PIT-40A za 2021 r. 

 ●  złożenie  przez  przedsiębiorstwo  w  spadku  rocznego  zeznania  o  wysokości 

 osiągniętego  dochodu  (poniesionej  straty)  za  2021  r.  (PIT-36S,  PIT-36LS) 

 oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty 

 ●  przekazanie  urzędowi  skarbowemu  przez  osoby  fizyczne  deklaracji  o 

 wysokości  daniny  solidarnościowej  (DSF-1)  oraz  zapłata  daniny 

 wynikającej z tej deklaracji 

 ●  przekazanie  do  PFRON  przez  osoby  niepełnosprawne  prowadzące 

 działalność  gospodarczą  wniosku  o  refundację  zapłaconych  składek 

 emerytalno-rentowych za styczeń i luty 2022 r. 

 ●  złożenie  deklaracji  dla  rozliczenia  podatku  VAT  w  zakresie  procedury 

 importu VII-DO za marzec 2022 r. 

 ●  złożenie  deklaracji  dla  rozliczania  podatku  VAT  w  zakresie  procedury 

 unijnej VIU-DO za I kwartał 2022 r. 

 ●  złożenie  deklaracji  dla  rozliczenia  podatku  VAT  w  zakresie  procedury 

 nieunijnej VIN-DO za I kwartał 2022 r. 

 5.05.2022 

 ●  złożeni  e  deklaracji  VAT-14  o  należnych  kwotach  podatku  VAT  w  przypadku 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2022 r. 
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