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CIT  
 

Przekształcenie spółki: kto nie ma racji w sprawie opodatkowania zysków 

zatrzymanych 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Michał Thedy, 18-02-2013 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 listopada 

2012 r. (IPTPB3/423-279/12-4/MF). Spółka akcyjna wnioskująca o interpretację do fiskusa 

posiadała udziały większościowe w polskiej spółce z o.o. od ponad dwóch lat. Siedziba 

podatniczki oraz jej zarząd znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka 

wraz ze swoim wspólnikiem  planowali przekształcić spółkę z o.o. w spółkę komandytowo – 

akcyjną w taki sposób, że wnioskodawczyni zostałaby akcjonariuszem, a wspólnik – 

komplementariuszem. Podatniczka wskazała także, że w dniu przekształcenia będzie posiadać 

niepodzielone zyski, tj. kapitał zapasowy i rezerwowy oraz zysk z roku bieżącego. Podatniczka 

chciała wiedzieć, czy w związku z planowanym przekształceniem będzie musiała zapłacić 

podatek CIT z tytułu przekazania do spółki osobowej niepodzielonych zysków. Organ uznał, 

że wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek CIT. Autor artykułu wskazuje jednak,  

że w omawianej sytuacji powinno znaleźć zastosowanie zwolnienie z art. 22 ust. 4 uCIT 

dotyczące dywidend. Spółka spełnia bowiem wszystkie warunki zawarte w tym przepisie. 

[pobierz artykuł] 

 
Neutralne przekazanie majątku w ramach likwidacji 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, 20-02-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza 3 wyroków WSA w Warszawie z dnia 13 lutego 2013 r.  

(III SA/Wa 2061/12, 2063/12 i 2077/12). W rozpatrywanej sprawie jeden podmiot miał 

nabyć udziały trzech spółek. Planował on w przyszłości zlikwidowanie tych udziałów. Kwestią 

sporną były konsekwencje podatkowe wskazanego zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy 

zgodził się z wnioskodawcą, że spółki będą płatnikami podatku CIT, gdyż udziałowiec uzyska 

przychód w części, w jakiej otrzymany majątek przewyższa koszt nabycia udziałów. Izba 

skarbowa nie podzieliła jednak zdania, że zlikwidowanie udziałów będzie neutralne dla spółek. 

Likwidacja udziałów spowoduje uwolnienie się spółek od obowiązku rozliczenia się  

z udziałowcem. Stąd też przeniesienie własności składników majątkowych jest zaspokojeniem 

jego roszczeń. Dochodzi więc do odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych. Sprawa 

trafiła do WSA w Warszawie, który odrzucił pogląd organu. Sąd wskazał, że w uCIT nie ma 

przepisu, który nakazywałby likwidowanej spółce zapłatę podatku od przekazywanego 

majątku udziałowcowi. W wyniku tej czynności nie uzyskuje ona żadnego przysporzenia.   

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
Kiedy sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT? 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Aleksandra Węgielska, 18-02-2013 

Autorka artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2013 r. (I FSK 277/12). Podatnik 

nabył od Agencji Nieruchomości Rolnych 112 ha gruntów rolnych chcąc je wykorzystywać  

w prowadzeniu działalności rolniczej. Jednakże od kilku lat ziemie te są dzierżawione,  

a podatnik ma zamiar zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Planuje on sprzedać 

posiadane grunty. W tym celu podjął starania mające na celu ich podział na mniejsze działki, 

a także postanowił uzbroić grunty w media oraz wyodrębnić dostęp do drogi. Podatnik chciał 

wiedzieć, czy sprzedając działki będzie uznany za podatnika podatku VAT. Organ podatkowy 

stwierdził, że sprzedaż gruntów będzie opodatkowana VAT z uwagi na jej handlowy charakter. 

Wprawdzie WSA uchylił rozstrzygnięcie organu, to jednak NSA ostatecznie przyznał rację 

fiskusowi. Sąd kasacyjny podkreślił, że uzbrojenie działek przed ich sprzedażą oraz 

wyodrębnienie drogi wykracza poza zarząd majątkiem prywatnym. Zdaniem sądu, wskazane  

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/682885,przeksztalcenie-spolki-kto-nie-ma-racji-w-sprawie-opodatkowania-zyskow-zatrzymanych.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/683608,neutralne-przekazanie-majatku-w-ramach-likwidacji.html
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działania zmierzały do podniesienia wartości handlowej nieruchomości. Były one 

charakterystyczne dla podmiotów zajmujących się profesjonalnym obrotem nieruchomości. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Zmiana wysokości wyliczonego podatku nie jest oczywistą omyłką   
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, 18-02-2013 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2013 r.  

(I SA/Bd 1007/12). Organ podatkowy wydał decyzję określając spółce zobowiązanie  

w podatku VAT. W związku z licznymi błędami w wyliczeniach spółka odwołała się od decyzji, 

zaś naczelnik urzędu skarbowego wydał postanowienie, w którym sprostował oczywiste 

omyłki pisarskie. Jednakże podatniczka złożyła zażalenie na to rozstrzygnięcie podnosząc,  

że błędy organu nie były oczywistymi omyłkami pisarskimi, ale rażącym naruszeniem prawa, 

stąd też organ powinien zweryfikować wydaną decyzję. Sprawa trafiła do WSA w Bydgoszczy, 

który stanął po stronie podatniczki. Sąd podkreślił, że zgodnie z regulacjami Ordynacji 

podatkowej w drodze postanowienia organ może prostować błędy rachunkowe oraz oczywiste 

omyłki pisarskie. Chodzi o drobne błędy i przeoczenia organu. Nie można jednak zmieniać  

w trybie oczywistej omyłki pisarskiej podstawy opodatkowania. Sąd wskazał, że naczelnik 

urzędu skarbowego innymi kwotami posługiwał się w uzasadnieniu decyzji,  

a innymi w tabeli dołączonej do postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki. Zdaniem 

sądu, omawiany błąd powinien być usunięty w drodze weryfikacji decyzji.  
[pobierz artykuł] 

 

NSA pyta ETS, czy płatnik może rozliczać VAT 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 21-02-2013 

Autorka artykułu analizuje postanowienie NSA z dnia 21 lutego 2013 r. (I FSK 221/12), 

którym sąd skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). 

Dotyczy ono obowiązku zapłaty podatku VAT przez komornika sądowego dokonującego 

egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości. Trybunał ma wypowiedzieć się, czy przepisy unijne 

dopuszczają w ogóle możliwość rozliczania VAT przez płatnika podatku, a zatem,  

czy w świetle Dyrektywy o VAT możliwe jest wprowadzenie przepisu krajowego 

ustanawiającego płatnika będącego podmiotem zobowiązanym do obliczenia, pobrania i 

wpłacenia podatku właściwemu organowi podatkowemu. W omawianej sprawie fiskus zarzucił 

komornikowi sądowemu, że prowadząc egzekucję nie wystawił w imieniu dłużnika faktury 

VAT dokumentującej sprzedaż nieruchomości i nie wpłacił do urzędu skarbowego podatku 

VAT. Z kolei komornik argumentował, że kwota uzyskana z egzekucji musiała być wpłacona 

na rachunek sądu, a dysponowanie nimi było możliwe jedynie na podstawie prawomocnego 

planu podziału wskazanej kwoty. Spór ostatecznie trafił do NSA, który skierował do TSUE 

pytanie prejudycjalne.  
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Następca może kontynuować amortyzację 

Źródło: Rzeczpospolita, Witold Adamowicz, 22-02-2013 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 stycznia 

2013 r. (IPPB1/415-1498/12-2/MT). Właściciel sp. z o.o. postanowił dokonać jej podziału 

poprzez wydzielenie części majątku spółki. Następnie wnioskodawca planował przekształcenie 

wydzielonej spółki w spółkę komandytową. Zdaniem wnioskodawcy, spółka komandytowa 

będzie dokonywać amortyzacji według zasad stosowanych przez spółkę kapitałową przed jej 

przekształceniem. Zgodnie bowiem z art. 16h ust. 3 uCIT w przypadku przekształcenia 

podatnicy kontynuują zasady amortyzacji podmiotu przekształcanego. Odnosząc się do tego 

stanu faktycznego izba skarbowa wprawdzie uznała stanowisko wnioskodawcy za  

http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a114569&IdNumer=2610&wsp=11,446,683,1046&obrazek=01_3.png&str=01
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/682877,zmiana-wysokosci-wyliczonego-podatku-nie-jest-oczywista-omylka.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,983194-Polski-VAT-od-komornikow-w-Trybunale-Sprawiedliwosci-UE.html
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nieprawidłowe  ze względu na powołane w uzasadnieniu przepisy uCIT. W dalszej części 

organ wskazał jednak po przeanalizowaniu przepisów uPIT, które powinny mieć zastosowanie 

w niniejszej sprawie, że spółka komandytowa będzie kontynuowała zasady amortyzacji 

stosowane przez spółkę kapitałową przed jej przekształceniem. 
[pobierz artykuł] 

 
NSA łagodzi podejście do nieodpłatnych świadczeń 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 21-02-2012 

Autorka artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r. (II FSK 1256/11). Spółka 

działająca w branży informatycznej wdrożyła w swojej firmie program mający na celu 

integrację pracowników. Zakładał on wspólne wyjścia załogi na kręgle czy koncerty. Spółka 

wskazywała, że branża, w której działa, wymaga ścisłej współpracy zintegrowanego zespołu. 

W związku z powyższym spółka wystąpiła do fiskusa z pytaniem, czy po stronie pracowników 

uczestniczących w programie integracyjnym powstanie przychód z tytułu udziału  

w spotkaniach finansowanych przez pracodawcę. Zdaniem organu, pracownicy osiągną 

przychód z nieodpłatnych świadczeń, którego wysokość będzie równa wartości zakupionego 

przez firmę świadczenia. Jednakże zarówno WSA we Wrocławiu, jak i NSA uwzględnili 

stanowisko spółki, zgodnie z którym pracownicy nie osiągną przychodu w omawianym 

przypadku, gdyż przychodem z nieodpłatnych świadczeń może być tylko przychód otrzymany, 

a nie możliwy do otrzymania. Na uwagę zasługuje wskazanie NSA, iż będzie on ujednolicał 

swoje stanowisko w zakresie przychodów pracowników z nieodpłatnych świadczeń w kierunku 

korzystniejszym dla podatników.  
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Odwołania nie może oceniać ten sam urzędnik 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 19-02-2013 

Autor artykułu prezentuje uchwałę NSA podjętą w poszerzonym siedmioosobowym składzie  

z dnia 18 lutego 2013 r. (I GPS 1/12). Sąd stwierdził w niej, że w sytuacji, gdy odwołanie od 

decyzji rozpatruje organ wydający rozstrzygnięcie w pierwszej instancji, w postępowaniu 

odwoławczym nie powinni brać udziału pracownicy organu, którzy uczestniczyli w wydawaniu 

decyzji w pierwszej instancji. Dotyczy to przede wszystkim rozstrzygnięć wydawanych przez 

dyrektorów izb celnych, skarbowych, ministerstwo finansów oraz samorządowe kolegium 

odwoławcze. Spór w sprawie sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy art. 130 § 1 pkt 6 

Ordynacji podatkowej dotyczący wyłączenia pracownika organu z udziału w postępowaniu ma 

zastosowanie do w/w sytuacji. NSA wydając rozstrzygnięcie podkreślił, że podatnik składając 

odwołanie do organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji, musi mieć pewność,  

że zostanie ono rozpatrzone obiektywnie. W sytuacji jednak, gdy odwołanie miałoby być 

rozpatrywane przez pracowników organu uczestniczących w wydawaniu rozstrzygnięcia w 

pierwszej instancji, istniałoby prawdopodobieństwo, że wniosek podatnika zostałby 

rozpatrzony powierzchownie.  
[pobierz artykuł] 
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