
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 22/2013 

W numerze: 

 
CIT  

 Czy NZOZ może skorzystać ze zwolnienia w CIT  

 Ulga na nowe technologie nie przysługuje firmom ze strefy 
 

VAT 
 Wydatek z faktury wystawionej po likwidacji firmy nie stanowi kosztu 
 Odliczenie VAT przy zakupie samochodu przeznaczonego na nagrodę 
 Kiedy można odliczyć VAT od czynności związanych ze zmianą marki  

 

PIT  

 W reklamie mniej podatku niż w sporcie 
 Wydatki na zdobycie uprawnień – koszty osobiste czy podatkowe 

 

Podatek od nieruchomości 
 Właściciel latarni nie może liczyć na zwolnienie z podatku od 

nieruchomości 

 

Tygodniowy przegląd prasy podatkowej 
27.05.2013 – 01.06.2013 



 

Nr 22 / 2013 2 

 
CIT  
 

Czy NZOZ może skorzystać ze zwolnienia w CIT 

Źródło: Rzeczpospolita, Andrzej Wapowski, 27-05-2013 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2013 r. (II FSK 1770/11). 

Spółka z o.o. utworzyła niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ), który posiadał 

odrębną od spółki podmiotowość prawną, a także był wyodrębniony pod względem 

funkcjonalnym oraz finansowo-księgowym. NZOZ posiadał swoją nazwę, a jego przychody 

miały być przeznaczane tylko na działalność statutową. W związku z powyższym spółka 

wystąpiła do fiskusa z pytaniem, czy NZOZ może być traktowany jako odrębny podatnik CIT 

oraz czy przysługuje mu zwolnienie z tego podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 uCIT. 

Organ uznał, że nie ma takiej możliwości z uwagi na to, że zakład opieki zdrowotnej stanowi 

jedynie wyodrębnioną organizacyjnie formę działalności spółki. Stąd też uzyskiwane przez 

niego dochody powinny być rozliczane jako dochody spółki. Jednakże zarówno WSA,  

jak i NSA przyznały rację podatniczce. Sąd I instancji potwierdził, iż stan faktyczny sprawy 

pozwala uznać NZOZ za odrębnego podatnika CIT, w związku z czym będzie przysługiwało 

mu w/w zwolnienie z opodatkowania. Z kolei NSA podtrzymując wyrok wydany w I instancji 

wskazał, że jest on zgodny z utrwaloną już linią orzeczniczą w omawianej materii. 

[pobierz artykuł] 

 
Ulga na nowe technologie nie przysługuje firmom ze strefy 

Źródło: Rzeczpospolita, Mikołaj Wietrzny, 31-05-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 lutego 

2013 r. (IBPBI/2/423-1548/12/SD). W marcu 2012 r. spółka otrzymała zezwolenie na 

prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE). Poniosła ona szereg 

wydatków związanych z realizacją inwestycji na terenie SSE, a jej zakończenie miało nastąpić 

w połowie 2013 r. W związku z tym w 2012 r. spółka nie osiągnęła żadnych przychodów  

z działalności strefowej i tym samym nie skorzystała ze zwolnienia z opodatkowania. Spółka 

wyjaśniła ponadto, że zamierza skorzystać z tzw. ulgi technologicznej za 2012 r. Zdaniem 

podatniczki, ma ona do tego prawo, gdyż nie obejmuje jej zawarta w uCIT przesłanka 

negatywna dotyczącą tej preferencji podatkowej stanowiąca, iż prawo do odliczenia nie 

przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie SSE na 

podstawie zezwolenia. Jednakże organ uznał ten pogląd za błędny. Izba skarbowa stwierdziła, 

iż możliwość skorzystania ze zwolnienia wyłącza już sam fakt prowadzenia działalności w SSE 

(otrzymania zezwolenia na prowadzenie działalności). Bez znaczenia jest to, czy spółka 

skorzystała ze zwolnienia z opodatkowania przychodów strefowych. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Wydatek z faktury wystawionej po likwidacji firmy nie stanowi kosztu 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Agata Cieśla, 29-05-2013 

Autorka artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2013 r. 

(ILPB1/415-133/13-4/AP). Podatnik świadczył usługi piekarsko-ciastkarskie prowadząc 

podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Po jego śmierci w dniu 

27.12.2012 r. żona podatnika otrzymała faktury za prąd użytkowany w działalności męża, 

wystawione w styczniu 2013 r. Dotyczyły one zużycia energii elektrycznej w listopadzie  

i grudniu poprzedniego roku. Zdaniem wnioskodawczyni, otrzymane faktury mogą być 

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów działalności zmarłego męża, gdyż odnoszą się do 

okresów, kiedy działalność była jeszcze prowadzona przez podatnika. Jednakże organ 

podatkowy uznał ten pogląd za nieprawidłowy. Izba skarbowa wskazała, że skoro przychody  

z działalności były rozliczane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów metodą kasową,  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1012706-Czy-NZOZ-moze-skorzystac-ze-zwolnienia-w-CIT.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1014421-Ulga-na-nowe-technologie-nie-przysluguje-firmom-ze-strefy.html
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biorąc pod uwagę fakt, że na dzień poniesienia kosztu (tj. dzień wystawienia faktury) nie 

istniało już źródło przychodów (w związku ze śmiercią podatnika), nie ma możliwości 

zaliczenia do kosztów omawianych wydatków na energię elektryczną. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Odliczenie VAT przy zakupie samochodu przeznaczonego na nagrodę 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 29-05-2013 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2013 r. (I 

SA/Gd 383/13). Spółka zorganizowała konkurs dla swoich kontrahentów, którego zwycięzca 

miał otrzymać samochód osobowy. Spółka wskazała, że pomiędzy zakupieniem przez nią auta 

a jego wydaniem zwycięzcy konkursu nie będzie ono w żaden sposób używane. Podatniczka 

chciała wiedzieć, czy może odliczyć cały podatek VAT od samochodu przeznaczonego na 

nagrodę. W związku z tym, iż fiskus nie potwierdził tego uprawnienia, spółka złożyła skargę 

do WSA, która została uwzględniona. Sąd wskazał, że polski ustawodawca wprowadzając 

ograniczenia dotyczące prawa do odliczania VAT naruszył upoważnienie w tej sprawie zawarte 

w decyzji Rady UE. W jej treści znalazł się zapis, iż ograniczenie prawa do odliczenia VAT nie 

dotyczy pojazdów zakupionych „w celu odsprzedaży”. Z kolei z uVAT wynika, że ograniczenia 

nie stosuje się, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż samochodów. 

Według WSA, z decyzji Rady wynika, że odliczenie może być ograniczone ze względu na cel 

zakupu auta, a nie z uwagi na charakter prowadzonej działalności. 
[pobierz artykuł] 

 

Kiedy można odliczyć VAT od czynności związanych ze zmianą marki 

Źródło: Rzeczpospolita, Agnieszka Fedorowicz, 31-05-2013 

Autorka artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 maja 2013 r. 

(IPPP1/443-1252/12-2/ AP). Spółka świadcząca usługi z zakresu franszyzy dla hoteli zawarła 

z dwoma kontrahentami umowę franszyzy, na podstawie której mogli oni korzystać ze znaku 

towarowego danej marki oraz z koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej tej marki. 

Ponadto spółka uczestniczyła w procesie zmiany używanej marki przez kontrahenta na nową, 

którego celem było wykreowanie nowej silnej i rozpoznawalnej marki na rynku, kojarzonej ze 

świadczeniem usług hotelowych na wysokim poziomie. Koszty zmiany marki miała ponieść 

spółka. Z kolei, z uwagi na brak odpowiednich zasobów ludzkich oraz możliwości 

technicznych, podatniczka zleciła wykonanie przekształcenia marki franszyzobiorcom. Zlecone 

czynności obejmowały stworzenie harmonogramu zmiany marki, przygotowanie materiałów 

informacyjnych, promocję nowej marki. W związku z powyższym spółka wystąpiła do organu 

podatkowego z pytaniem, czy będzie mogła odliczyć VAT z faktur wystawionych przez 

franszyzobiorców. Izba skarbowa uznała, że podatniczka będzie miała prawo do odliczenia 

VAT z uwagi na związek nabywanych usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

W reklamie mniej podatku niż w sporcie 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 27-05-2013 

Niniejszy artykuł stanowi analizę stanowiska organów podatkowych na temat rozliczania 

przez sportowców przychodów z reklam w ramach działalności gospodarczej. Pan Przemysław 

Wojtasik wskazuje, że aktualne orzecznictwo izb skarbowych jest korzystne dla podatników. 

Organy zgadzają się, aby sportowcy rozliczali przychody z usług sportowych według skali 

podatkowej (jako działalność wykonywaną osobiście), natomiast przychody z kontraktów 

reklamowych jak przychody z działalności gospodarczej. W ten sposób mogą oni opodatkować 

przychody z reklam podatkiem liniowym według jednej stawki wynoszącej 19 %. Przykładem 

jest jedna z interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB1/415-783/ 12-2/KSU). Organ uznał  

http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a117992&IdNumer=2687&wsp=15,1109,681,1109,681,1660,239,1660,239,1551,15,1551&obrazek=01_3.png&str=01
http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a118045&IdNumer=2687&wsp=21,63,1126,444&obrazek=16_3.png&str=16
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1014420-VAT-od-czynnosci-zwiazanych-ze-zmiana-marki.html
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w niej, że siatkarz może rozliczać przychody z reklam w sposób odrębny niż przychody z 

usług sportowych, gdyż jest to inne źródło przychodów. Podobny pogląd organ ten wyraził 

także w innej interpretacji (IPTPB1/415-65/13-2/KO). Korzystnie dla podatników orzekała 

również Izba Skarbowa  Warszawie (IPPB1/415-1002/12-2/ES). 
[pobierz artykuł] 

 
Wydatki na zdobycie uprawnień – koszty osobiste czy podatkowe 
Źródło: Rzeczpospolita, Ewelina Majewska - Howis, 29-05-2013 

Autorka artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2013 r. 

(ILPB1/415-134/13-2/AMN). W latach 2009 – 2013 podatnik ponosił koszty aplikacji 

radcowskiej, a po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego 

zobowiązany był do opłacania składek w związku z przynależnością do samorządu radców 

prawnych. Prowadzenie działalności w formie kancelarii podatnik rozpoczął w 2013 r. Jego 

zdaniem, ma on prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na uzyskanie 

uprawnień do wykonywana zawodu z uwagi na ich związek z uzyskiwanymi przychodami oraz 

brak ustawowego wyłączenia z katalogu kosztów. Na poparcie swojego stanowiska podatnik 

przytoczył orzecznictwo sądów administracyjnych w  podobnych sprawach. Jednakże organ 

uznał, że celem poniesionych wydatków nie było zabezpieczenie albo zachowanie źródła 

przychodu, ale zdobycie wiedzy i umiejętności. Zatem z uwagi na ich osobisty charakter nie 

mogą być one zaliczone do KUP. Autorka artykułu nie zgadza się z poglądem organu  

i wskazuje, że prezentowane przez niego stanowisko jest sprzeczne z aktualną linią 

orzeczniczą sądów administracyjnych w omawianej sprawie 
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Właściciel latarni nie może liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 29-05-2013 

Autor artykułu omawia wyrok NSA z dnia 28 maja 2013 r. (II FSK 1914/11). W ramach 

prowadzonej działalności spółka energetyczna zapewniała oświetlenie dróg i ulic na podstawie 

umów zawartych z gminami. Zdaniem spółki, nie musi ona płacić podatku od nieruchomości 

od słupów oświetleniowych, gdyż z uwagi na to, że usługi są świadczone na rzecz gminy, 

słupy służą celom publicznym i dlatego nie podlegają opodatkowaniu. Podatniczka powołała 

się na art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (uPiOL), zgodnie z którymi 

opodatkowaniem nie są objęte grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych  

oraz umieszczone w nich budowle. Jednakże organ podatkowy uznał ten pogląd za błędny 

wskazując, że w/w przepis nie dotyczy podatników prowadzących działalnością gospodarczą 

inną niż związana z eksploatacją płatnych autostrad. Wprawdzie WSA nakazał uchylić 

interpretację organu wskazując, że przepisu uPOiL nie można interpretować literalnie, a dla 

zastosowania zwolnienia decydujące znaczenie ma fakt, iż budowla służy celom publicznym. 

Ostatecznie jednak NSA rozstrzygnął sprawę na niekorzyść spółki podkreślając, że po zmianie 

przepisów w 2007 r. należy odczytywać je literalnie (wprost). 
[pobierz artykuł] 
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