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CIT  
 

Darmowy towar dla klienta daje koszt 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 13-06-2013 

W niniejszym artykule autorka omawia wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2013 r. (II FSK 

2053/11). Spółka będąca producentem i dystrybutorem sprzętu oświetleniowego postanowiła 

przekazywać nieodpłatnie produkty i towary aktualnym i potencjalnym klientom. Celem tego 

działania miało być utrzymanie wysokiej znajomości jej produktów wśród kontrahentów. 

Zdaniem spółki, dzięki łatwemu dostępowi do jej towarów oraz większej wiedzy na ich temat 

klienci powinni chętniej je kupować. Podatniczka wystąpiła do fiskusa z pytaniem, czy wydatki 

na rozdawane towary może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Organ uznał, że nie 

ma takiej możliwości, gdyż działania spółki mają charakter reprezentacyjny,  

tj. zmierzają do wykreowania pozytywnego wizerunku wśród klientów. Stąd też podlegają 

wyłączeniu z kosztów. Spółka zaskarżyła to rozstrzygnięcie, a rację przyznał jej najpierw WSA 

w Krakowie, a następnie NSA. Sąd kasacyjny wskazał, że „nieodpłatne przekazanie towaru 

kontrahentowi podatnika bądź potencjalnemu kontrahentowi, mające na celu zachęcenie do 

podpisania lub utrzymania kontraktu, nie stanowi reprezentacji”. 

[pobierz artykuł] 

 
Uzyskane odszkodowanie jest przychodem spółki 

Źródło: Rzeczpospolita, Adam Jerzykowski, 14-06-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 

marca 2013 r. (ITPB4/423-28/12/AM). Spółka świadczyła usługi załadunku, wyładunku oraz 

przeładunku statków morskich. We wniosku o interpretację podatniczka wskazała, że poniosła 

stratę wskutek przewrócenia jednego ze swoich specjalistycznych urządzeń , tj. suwnicy, za 

pomocą której ładowane są towary na statki. W ten sposób uszkodzony został sam dźwig 

oraz inne elementy infrastruktury portowej. Składając wniosek o interpretację podatniczka 

była na etapie pozyskiwania odszkodowania od sprawcy szkody i zadeklarowała, że uzyskane 

środki zostaną wykorzystane na naprawę zniszczeń. W związku z powyższym spółka zapytała 

fiskusa, czy otrzymane odszkodowanie będzie jej przychodem podatkowym. Zdaniem spółki, 

przychód nie powstanie, gdyż odszkodowanie będzie jedynie wyrównywać poniesione straty. 

Stąd spółka nie uzyska przysporzenia majątkowego. Jednakże organ uznał ten pogląd za 

nieprawidłowy wskazując, że omawiane świadczenie nie zostało zawarte w katalogu 

świadczeń niebędących przychodami (art. 12 ust. 4 uCIT). Ponadto izba skarbowa zaznaczyła, 

że należy odróżnić przychód w sensie ekonomicznym od przychodu w rozumieniu uCIT. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
Zamiana działki gminnej na państwową bez VAT 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 12-06-2013 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 4 czerwca 2013 r. (I FSK 1605/12). Miasto 

planowało zamianę nieruchomości gminnych na nieruchomości Skarbu Państwa. We wniosku 

o interpretację wskazano, że gmina nie powinna płacić podatku VAT w związku z zamianą 

nieruchomości, gdyż w omawianym przypadku nie dochodzi do przeniesienia ekonomicznego 

władztwa nad nieruchomością. Wynika to z tego, że prezydent miasta, reprezentujący jako 

starosta Skarb Państwa i dokonujący za niego czynności będzie gospodarował mieniem 

należącym do tej pory do gminy. Z kolei mienie należące do tej pory do Skarbu Państwa 

działającego przez prezydenta przejdzie na własność gminy, która również jest 

reprezentowana przez prezydenta miasta. Jednakże organ uznał, że w omawianym przypadku 

dochodzi do dwóch różnych dostaw towarów, w których zapłatę stanowią odrębne 

nieruchomości. Sprawa trafiła do WSA, który uchylił rozstrzygnięcie izby skarbowej. Sąd  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1019011-Reklama--Darmowe-przekazanie-towaru-daje-prawo-do-kosztow.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1019187-Uzyskane-odszkodowanie-jest-przychodem-spolki.html
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podkreślił, że w omawianym przypadku nie mogło dojść do dostawy towarów, gdyż nie 

zmienił się właściciel nieruchomości w sensie ekonomicznym. Pogląd ten podtrzymał NSA. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Błąd można naprawić notą korygującą 
Źródło: Rzeczpospolita, Wp, 14-06-2013 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 maja 2013 r. (I SA/Po 

221/13). W wyniku dokonanego przekształcenia spółka wstąpiła we wszelkie prawa i 

obowiązki przejętego przedsiębiorstwa. Poinformowała o tym fakcie wszystkich kontrahentów, 

jednakże nadal otrzymywała od nich faktury, w których jako nabywca wskazana była 

poprzednia firma. Spółka zapytała więc fiskusa, czy może korygować błędnie wystawione 

faktury notą korygującą. Organ uznał jednak, że nie ma takiej możliwości, gdyż w ten sposób 

można poprawiać jedynie błędy w niektórych elementach nazwy. Notą korygującą nie można 

zmieniać natomiast strony transakcji. Zdaniem organu, to dostawca powinien wystawić 

fakturę korygującą. Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu, który uchylił interpretację organu. 

Sąd wskazał, że przepisy dopuszczają możliwość skorygowania błędu w nazwie odbiorcy 

towaru lub usługi. Nie jest natomiast określony rodzaj tych pomyłek. Stąd też trudno zgodzić 

się z poglądem izby skarbowej, że notą korygującą można zmieniać jedynie drobne pomyłki. 

Sąd podkreślił, że istotne są materialne aspekty transakcji, a nie formalne. 
[pobierz artykuł] 

 

Przedsiębiorca musi działać w dobrej wierze 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 14-06-2013 

Autorka artykułu analizuje wyrok WSA w Białymstoku z dnia 8 maja 2013 r. (I SA/Bk 

100/13). Organ zakwestionował podatnikowi prawo do odliczenia VAT z kilku faktur za usługi 

transportowe, gdyż nie odzwierciedlały one rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. 

Kontrolujący ustalili bowiem, że wystawca faktury posiadał tylko jeden samochód ciężarowy, 

a wystawione faktury nie były wykazane w jego podatkowej książce przychodów i rozchodów. 

Podatnik nie zgadzał się z poglądem organu i w skardze do WSA podkreślił, że nie można 

wyciągać negatywnych konsekwencji z faktu, iż jego kontrahent nierzetelnie prowadził 

dokumentację księgową. Ponadto, aby zakwestionować prawo do doliczenia, należy 

przeprowadzić postępowanie dowodowe potwierdzające, że podatnik wiedział lub powinien był 

wiedzieć o oszustwie. WSA w Białymstoku oddalił jednak skargę podatnika. Sąd wskazał,  

że nie można pozbawić prawa do odliczenia podatnika, który nie wiedział lub nie mógł 

wiedzieć o oszustwie podatkowym. Podatnik miał jednak świadomość uczestniczenia  

w procederze wystawiania pustych faktur, z których nie można odliczać VAT. Prawo do 

odliczenia jest związane z nabyciem towarów lub usług, a nie tylko z otrzymaniem faktur. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

NSA: lekarz musi zapłacić podatek od bonu podarunkowego 

Źródło: Rzeczpospolita, Mat, 11-06-2013 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 11 czerwca 2013 r. (II FSK 2009/11). 
Spółka prowadziła badania wśród lekarzy. Polegały one na wypełnieniu ankiety, w której 

lekarze wskazywali, jakie leki najczęściej przypisują pacjentom. Każdy z lekarzy otrzymywał 

za wypełnienie ankiety bon podarunkowy o wartości do 100 zł. Wyniki badań spółka 

sprzedawała firmom farmaceutycznym. Spółka wystąpiła do fiskusa z pytaniem, czy  

przekazanie bonów podarunkowych będzie generowało przychód po stronie lekarzy. Zdaniem 

wnioskodawcy, zastosowanie znajdzie zwolnienie z PIT dotyczące nieodpłatnych świadczeń do 

kwoty 200 zł, otrzymanych w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy. Jednakże 

organ uznał, że spółka rozdaje bony nie dla promocji ankiet, ale po to, aby zwiększać swój  

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/710819,zamiana-dzialki-gminnej-na-panstwowa-bez-vat.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1019429-WSA--Nabywca-moze-poprawic-blad-w-nazwie-na-fakturze-VAT-nota-korygujaca.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1019170-Faktury-VAT-a-dobra-wiara-przedsiebiorcy.html
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dochód. Pogląd ten został podtrzymany przez sądy administracyjne obu instancji, które 

zgodnie podkreśliły, że spółka rozdaje bony z ankietami dla zdobycia informacji, które może 

następnie sprzedać innym podmiotom, a nie dla promocji bądź reklamy samych ankiet. Stąd 

też lekarze powinni zapłacić PIT od otrzymanych nieodpłatnych świadczeń. 
[pobierz artykuł] 

 
Najem mieszkania przez przedsiębiorcę 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Agata Cieśla, 13-06-2013 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2013 r. 

( ITPB1/415-319/13/AK). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik 

świadczył usługi doradcze w wynajmowanym lokalu, położonym w miejscu jego zamieszkania. 

We wniosku o interpretację wskazał on, że od początku 2013 r. świadczy usługi na rzecz 

klienta, którego siedziba znajduje się na terenie innego województwa. Specyfika 

wykonywanych usług wymagała od podatnika codziennych wizyt w siedzibie kontrahenta.  

Z uwagi na duże koszty dojazdów podatnik postanowił wynająć hotel w miejscowości,  

w której znajdowała się siedziba jego klienta, a wydatki na noclegi chciał zaliczyć do kosztów 

uzyskania przychodów (KUP). Odnosząc się do tak przedstawionego stanu faktycznego organ 

wskazał na art. 22 ust. 1 uPIT, który określa, jakie warunki powinien spełniał wydatek, aby 

można było zaliczyć go do kosztów podatkowych. Są nimi przede wszystkim celowość oraz 

racjonalność w prowadzeniu firmy. Jednakże o tym, co jest celowe i racjonalne decyduje sam 

podatnik. Jeżeli zatem podatnik wykaże, że w/w wydatki są celowe i racjonalne tj. potrzebne 

do prowadzenia działalności, wówczas można je zaliczyć do KUP. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Od piwnicy też trzeba odprowadzić podatek od nieruchomości 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, 11-06-2013 

Autor artykułu omawia wyrok WSA w Opolu z dnia 17 kwietnia 2013 r. (I SA/Op 107/13). 

Podatnik posiadał lokal mieszkalny wraz z piwnicą. Organ podatkowy wydał decyzję 

ustalającą podatek od nieruchomości, którym objęta została także powierzchnia piwnicy. 

Podatnik nie zgodził się z prezydentem miasta wskazując, że piwnica nie jest lokalem 

mieszkalnym i nie może być opodatkowana stawką właściwą dla niego. Wskutek wynikłego 

sporu sprawa trafiła do WSA w Opolu, który jednak oddalił skargę właściciela mieszkania. Sąd 

wskazał, że podstawę opodatkowania w przypadku lokali mieszkalnych stanowi powierzchnia 

użytkowa, przez którą należy rozumieć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian 

na wszystkich kondygnacjach bez powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigów.  

W związku z tym, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie definiuje pojęcia budynku 

mieszkalnego, należy w tej kwestii posłużyć się ustawą o własności lokali. Z kolei, zgodnie  

z art. 2 ust. 4 tego aktu prawnego, do lokalu mieszkalnego mogą przynależeć m.in. piwnice. 

Stąd też sąd uznał, że organ podatkowy słusznie opodatkował piwnicę podatnika stawką 

właściwą dla budynku mieszkalnego. 
[pobierz artykuł] 
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