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CIT  
 

Podpis nieuprawnionego urzędnika powoduje nieważność decyzji 

podatkowej 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 30-04-2013 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 16 kwietnia 2013 r. (II FSK 410/11). 

Organ podatkowy wydał decyzję określającą spółce zobowiązanie w CIT z uwagi na zawyżenie 

kosztów uzyskania przychodów. Pomimo odwołania podatniczki, stanowisko to podtrzymała 

izba skarbowa. W skardze do WSA pełnomocnik spółki podkreślał, że rozstrzygnięcia organów 

podatkowych I i II instancji powinny być uznane za nieważne, gdyż decyzje były podpisane 

przez zastępcę naczelnika urzędu skarbowego oraz wicedyrektora izby skarbowej. 

Pełnomocnik spółki wskazywał, że ustawa o urzędach i izbach skarbowych oraz przepisy 

wykonawcze nie przewidują możliwości zastępowania naczelnika urzędu skarbowego  

i dyrektora izby skarbowej przez osoby pełniące funkcję ich zastępców. Wprawdzie WSA 

oddalił skargę spółki, jednakże NSA rozstrzygnął sprawę na jej korzyść. Powodem tego były 

naruszenia organizacyjne w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej (zastępca naczelnika 

urzędu skarbowego został powołany na stanowisko wicedyrektora izby, ale nie odwołano go 

ze stanowiska w urzędzie skarbowym, a do tego powołano kolejnego zastępcę naczelnika). 

[pobierz artykuł] 

 
Fiskus nie może zmieniać zdania bez powodu 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 02-05-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku WSA w Krakowie z dnia 26 marca 2013 r. (I SA/Kr 

198/13). Z wnioskiem o interpretację wystąpiła do fiskusa spółka. Zamierzała ona sprzedać 

majątek innej firmy przejęty w wyniku jej likwidacji. Zdaniem wnioskodawczyni, może ona 

zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z planowanej transakcji wartość przejętych 

środków trwałych na dzień likwidacji. Na poparcie tego stanowiska spółka przytoczyła kilka 

interpretacji organów podatkowych. Jednakże fiskus uznał, że w omawianej sprawie 

wnioskodawczyni nie może w ogóle naliczyć kosztu uzyskania przychodu nie podając przy 

tym szerszego uzasadnienia. Sprawa trafiła do WSA w Krakowie, który uchylił rozstrzygnięcie 

organu. Sąd wskazał, że organ wydając interpretację musi wskazać w niej, dlaczego 

stanowisko wnioskodawcy jest błędne dokonując wykładni przepisów i odnosząc się do 

argumentów podanych we wniosku. Ponadto organ ma obowiązek odnieść się do 

wcześniejszych interpretacji korzystnych dla podatników, wskazanych przez wnioskodawcę  

i ewentualnie wyjaśnić rozbieżności. Powinien on dokonać analizy, czy istnieją okoliczności 

uzasadniające zmianę stanowiska w sprawie.  

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Gdy odbiorca jest podmiotem nieistniejącym, eksport towarów nie wystąpi 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Aleksandra Węgielska, 29-04-2013 

Autorka artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 30 marca 2013 r. (I FSK 559/12). Fiskus 

przeprowadził kontrolę u podatnika sprzedającego swoje towary na rzecz rosyjskiego 

kontrahenta. W jej wyniku organ uznał, że przedsiębiorca zawyżył podstawę opodatkowania 

stawką 0 %, gdyż zgodnie z informacjami uzyskanymi od rosyjskiej administracji skarbowej 

podmiot widniejący na fakturze jako nabywca towaru nie istniał. Stąd też nie mogło dojść do 

eksportu towarów. Jednakże podatnik wskazywał, że działał w zaufaniu do kontrahenta i w 

związku z tym padł ofiarą oszustwa. Sprawa trafiła ostatecznie do NSA, który oddalił skargę 

kasacyjną przedsiębiorcy. Sąd wskazał, że informacje od strony rosyjskiej zostały pozyskane 

w trybie art. 23 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską i Rosją,  

w związku z czym stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Faktury  

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/701227,podpis-nieuprawnionego-urzednika-powoduje-niewaznosc-decyzji-podatkowej.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1005510-Fiskus-musi-uzasadnic-zmiane-pogladow.html
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zostały zatem wystawione na podmiot nieistniejący, a podatnik nie zweryfikował swojego 

kontrahenta, choć powinien był to zrobić, gdyż sposób zawierania transakcji mógł budzić 

wątpliwości (brak pisemnych umów, kontakt wyłącznie telefoniczny lub internetowy). 
 

[pobierz artykuł] 

 
Termin odliczenia VAT z faktury 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Aleksandra Węgielska, 02-05-2013 

W niniejszym artykule autorka omawia wyrok NSA z dnia 13 marca 2013 r. (I FSK 182/12). 

W czasie kontroli przeprowadzonej w spółce okazało się, że podatniczka zawyżyła VAT 

naliczony za grudzień 2007 r. poprzez odliczenie VAT w tym okresie z faktury wystawionej  

i otrzymanej w kwietniu 2005 r. Zdaniem kontrolujących, spółka mogłaby dokonać odliczenia 

za kwiecień 2005 r. poprzez skorygowanie deklaracji z tego okresu. Jednakże uznali oni,  

że podatek VAT ze spornej faktury nie może być odliczony, gdyż nie dokumentuje ona 

rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Spółka złożyła skargę do WSA, ale została ona 

oddalona. Sąd I instancji podkreślił, że na trafność stanowiska organu nie wpływa fakt,  

iż sporna faktura została zaksięgowana jako duplikat, gdyż oryginał faktury podatniczka 

otrzymała w kwietniu 2005 r., a w związku z jego zagubieniem w grudniu 2007 r. wydany 

został duplikat tej faktury. Pogląd ten podtrzymał NSA zaznaczając przy tym, że gdyby 

duplikat faktury był pierwszym otrzymanym przez spółkę dokumentem, wówczas mogłaby 

ona dokonać odliczenia w grudniu 2007 r. Jednakże z uwagi na to, że nie dokumentowała ona 

prawdziwych zdarzeń gospodarczych, spółce w ogóle nie przysługiwało prawo do odliczenia.  
[pobierz artykuł] 

 

Brak opodatkowania naruszałby zasadę powszechności 

Źródło: Rzeczpospolita, Olat, 30-04-2013 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2013 r. (I FSK 525/12). Spółka z o.o. 

znajdująca się w likwidacji była użytkownikiem wieczystym działki wynajmowanej innej 

firmie. Nieruchomość tę nabyła ona w drodze transakcji opodatkowanej VAT i skorzystała  

z prawa do odliczenia. Aktualnie zagraniczny udziałowiec spółki planuje jej zlikwidowanie. 

Spółka zapytała więc fiskusa, czy przeniesienie na jej udziałowca w/w nieruchomości,  

która nadal będzie wynajmowana innemu podmiotowi, będzie podlegało opodatkowaniu VAT. 

Organ uznał, że od wskazanej czynności należy odprowadzić VAT. Wprawdzie dostawa będzie 

miała charakter nieodpłatny, to jednak z uwagi na to, że spółka dokonała odliczenia podatku 

naliczonego przy jej nabyciu, konieczne będzie opodatkowanie VAT tej transakcji. Wprawdzie 

WSA w Opolu uchylił rozstrzygnięcie organu, to jednak NSA rozstrzygnął ostatecznie sprawę 

na niekorzyść spółki. Sąd kasacyjny nie podzielił dotychczasowej, korzystnej dla podatników 

linii orzeczniczej, że przekazanie majątku udziałowcowi w związku z likwidacją podmiotu 

prowadziłoby do podwójnego opodatkowania. Zdaniem NSA, brak opodatkowania omawianej 

czynności skutkowałby naruszeniem zasady powszechności opodatkowania. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

NSA: nie ma PIT od zagranicznej polisy wykupionej pracownikowi 

Źródło: Rzeczpospolita, Kapt, 30-04-2013 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 23 kwietnia 2013 r. (II FSK 1741/11). 
Spółka wysyłając pracowników w delegacje zagraniczne wykupywała im polisy 

ubezpieczeniowe, obejmujące koszty leczenia, assistance, następstwa nieszczęśliwych 

wypadków. Polisy te nie zawierały danych osób zatrudnionych, gdyż w momencie nabywania 

ubezpieczenia spółka nie wiedziała, który pracownik zostanie wysłany w delegacje. Odnosząc 

się do tego stanu faktycznego organ uznał, że pracownicy, którym firma wykupuje polisy 

ubezpieczeniowe, osiągają przychód z nieodpłatnych świadczeń. Pogląd ten podzielił WSA,  

http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a116928&IdNumer=2663&wsp=17,1106,678,1106,678,1659,239,1659,239,1553,17,1553&obrazek=01_3.png&str=01
http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a117059&IdNumer=2666&wsp=15,1015,680,1015,680,1659,242,1659,242,1553,15,1553&obrazek=01_3.png&str=01
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1004952-Majatek-przekazany-w-toku-likwidacji-podlega-VAT.html
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jednakże NSA rozstrzygnął ostatecznie sprawę na korzyść spółki. Sąd kasacyjny wskazał, że  

posiadanie ubezpieczenia jest jednym z warunków wyjazdu za granicę. Stąd też wykupienie 

polisy należy postrzegać nie jako osobistą korzyść dla pracownika, ale jako obowiązek 

pracodawcy. Autor artykułu wskazuje, że komentowany wyrok ma przełomowy charakter, 

gdyż do tej pory sądy orzekały w analogicznych sprawach na niekorzyść pracowników. 
[pobierz artykuł] 

 
Fiskus wyjaśnia sprawy korekt 
Źródło: Rzeczpospolita, Roch 30-04-2012 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej Warszawie z dnia 11 kwietnia 2013 r. 

(IPPB1/415-23/13-6/ES). Organ odniósł się w niej do obowiązku korekty kosztów uzyskania 

przychodu (KUP) przez akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej (SKA) w sytuacji,  

gdy jego przychodem jest dywidenda. Na wstępie organ wskazał, że w myśl art. 24d uPIT 

obowiązującego od początku 2013 r., podatnik ma obowiązek skorygować KUP w przypadku, 

gdy dokonał on zaliczenia do kosztów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a należność 

wynikająca z niej nie została opłacona w terminach wskazanych w tym przepisie. Następnie 

organ zaznaczył, że nawet w przypadku nieregulowania płatności przez spółkę, takie 

zdarzenie jest neutralno podatkowo dla akcjonariusza SKA. Skutków podatkowych nie 

wywołuje także dla niego ponoszenie przez spółkę wszystkich kosztów w ciągu roku. Wynika 

to z tego, że akcjonariusz SKA nie ma obowiązku wykazywania kosztów związanych  

z przychodem w postaci dywidendy. Znaczenie ma dla niego jedynie roczny zysk wypłacany  

w formie dywidendy. Stąd też ewentualna korekta kosztów nie odnosi się do niego.  
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Przy wyjazdach za granicę lepiej mieć pełnomocnika do odbioru 

korespondencji urzędowej 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 30-04-2013 

Autor artykułu prezentuje wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2013 r. (I FSK 533/12). Organ 

określił podatnikowi podatek VAT do zapłaty. Przedsiębiorca złożył odwołanie od decyzji 

organu, ale już po upływie terminu prosząc jednocześnie o jego przywrócenie.  

W uzasadnieniu podkreślił, że w czasie, gdy listonosz roznosił przesyłki, był on nieobecny  

w miejscu zamieszkania. Podatnik zaznaczył, że świadczy usługi międzynarodowego 

transportu towarów i stąd odbywa wielodniowe podróże poza granice kraju, a z uwagi na to, 

iż nie negocjuje kontraktów handlowych, ale otrzymuje zlecenia od firm spedycyjnych, nie 

jest w stanie określić, jak długo będzie nieobecny w kraju. Argumenty te nie przekonały 

jednak organu oraz sądów administracyjnych obu instancji. Potwierdziły one zgodnie, że w 

omawianej sytuacji nie wystąpiły nadzwyczajne okoliczności uzasadniające przywrócenie 

terminu na wniesienie odwołania. Wprawdzie zgodnie z Ordynacją podatkową pełnomocnik do 

doręczeń powinien być ustanowiony w przypadku wyjazdu na okres co najmniej dwóch 

miesięcy. Nie oznacza to jednak, że w sytuacji krótszych wyjazdów nie można go ustanowić. 
[pobierz artykuł] 
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