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Zmiany podmiotowe w umowach leasingu 
 
Organ: Naczelny Sąd Administracyjny 
Sygnatura pisma: Wyrok z 6.03.2013 r., II FSK 1332/11 
Dotyczy: Podatek dochodowy od osób prawnych 
  

Teza: Dopiero z dniem 1 stycznia 2013 r. uCIT dopuściła możliwość zmian podmiotowych 
w zawartych umowach leasingu z konsekwencjami w zakresie praw i obowiązków 
podatkowych. 

 
 

Stan faktyczny: 
 
Spółka wystąpiła o interpretację w zakresie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wskazując: spółka zawiera 

umowy leasingu operacyjnego i finansowego spełniające warunki dla uznania ich za podatkowe umowy leasingu. 

Skracając okres umowy odpowiada co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu. Po 

zakończeniu umowy leasingu sprzedaż przedmiotów leasingu odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w art.17c, 

i 17d, 17j uCIT. Przeniesienie własności nie ma formy umowy sprzedaży tylko przeniesienia własności, bez 

dodatkowego świadczenia (art.709 kc), ponieważ wszystkie opłaty leasingowe są już uiszczone w całości przez 

korzystającego przed przeniesieniem własności. W przypadku zmiany podmiotowej po stronie korzystającego, 

polegającej na wstąpieniu nowego korzystającego, wystąpieniu dotychczasowego korzystającego i kontynuacji umowy 

leasingu z nowym korzystającym, spółka przestrzega zasady, aby okres trwania umowy po dokonanej zmianie 

odpowiadał co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. Spółka zapytała czy jej działania pozwalają na 

uznanie, iż umowy leasingu zachowują charakter podatkowych umów leasingu (art.17b i 17f uCIT) i tym samym 

przeniesienie własności przedmiotów leasingu po zakończeniu umów może odbywać się zgodnie z art.17c, 17d, 17g, 

17h, 17j uCIT tj. bez zawarcia umowy sprzedaży. Organ stwierdził, że stanowisko jest prawidłowe jednak jedynie 

wobec umów leasingu operacyjnego natomiast w przypadku umów leasingu finansowego, stanowisko jest 

nieprawidłowe gdyż skutki podatkowe sprzedaży środka trwałego w takim przypadku, określają art.17c i 17 g 

w odniesieniu do umów zawartych zgodnie z art.17b i art.17f uCIT. W konsekwencji organ podkreślił, że uprawnienia 

podatkowe wynikające z art.17b lub 17f nie przechodzą na nowego korzystającego ponieważ rozdział 14 działu III 

uOP nie przewidział takiej sytuacji, co uniemożliwia w tym przypadku zastosowanie ceny nierynkowej sprzedaży. 

Skarga Spółki została oddalona przez WSA i następnie przez NSA. 

 
Komentarz: 
 
Stanowisko obu sądów oparte zostało na podstawowym założeniu zgodnie, z którym przeniesienie praw i obowiązków 

o charakterze podatkowym, a takimi są bez wątpienia określone w uCIT (art.17b i 17f uCIT), nie może wynikać 

jedynie z porozumienia stron umowy leasingu, jeżeli przepisy podatkowe nie zawierają podstawy prawnej dla sukcesji 

praw i obowiązków w tym zakresie. Kluczowe są tu przepisy ordynacji podatkowej, która zawiera katalog zamknięty 

przypadków sukcesji podatkowej. NSA wskazał: prawo podatkowe nie dopuszcza przeniesienia uprawnień z jednego 

korzystającego na drugiego korzystającego w wyniku umowy, przystąpienie do umowy leasingu nowego 

korzystającego powoduje to, że w pełni uzasadnionym jest konieczność zbadania, czy na dzień wstąpienia nowego 

korzystającego w stosunek leasingu, na miejsce dotychczasowego korzystającego, umowa ta stanowi podatkową 

umowę leasingu operacyjnego (art. 17b uCIT), czy stanowi podatkową umowę leasingu finansowego (art. 17f uCIT). 

Na poparcie stanowiska sąd podkreślił, iż dopiero od 1 stycznia 2013r uCIT wprowadziła w tym zakresie bezpośrednią 

zmianę, zgodnie z którą w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za 

zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie – art. 17a pkt 2 uCIT. Stanowisko to potwierdza 

restryktywną, gramatyczną wykładnię przepisów w zakresie podatku dochodowego. 

 

 
Jacek Dobrucki 

doradca podatkowy, partner w DMS TAX 
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Finansowanie zakupów z funduszu socjalnego nie pozbawia  
prawa do odliczenia VAT  

 
Organ: Naczelny Sąd Administracyjny 
Sygnatura pisma: Wyrok z 22.11.2012 r., I FSK 52/12 
Dotyczy: Podatek od towarów i usług 
  

Teza: Źródła finansowania zakupów związanych z działalnością gospodarczą, opodatkowaną VAT (np. 
środki pochodzące z ZFŚS) nie przesądzają kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego. 

Stan faktyczny:  
 

Organy podatkowe określiły podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku VAT za okres od maja do grudnia 2006 r. 

Jedną z przesłanek stanowiska organów było stwierdzenie naruszenia przez skarżącą art. 86 ust. 1 i art. 88 uVAT 

przez odliczenie podatku naliczonego związanego z zakupami towarów, które były finansowane z funduszu socjalnego. 

Zdaniem organów podmiot dokonując czynności związanych z funduszem socjalnym nie wykonuje w tym zakresie 

czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie działa jako podatnik VAT w rozumieniu art. 15 ust. 

1 i 2 uVAT, więc faktury nie dokumentowały czynności związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych 

w rozumieniu art. 86 ust. 1 uVAT. Natomiast podatnik uważał, iż zakupy finansowane ze środków z zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych służyły działalności wykonywanej przez niego jako podatnika VAT, tj. były związane 

z promocją i reklamą podatnika, tym samym miał prawo do odliczenia podatku naliczonego. WSA nie podzielił 

stanowiska podatnika oraz wskazał, iż zakupy towarów i usług, które podatnik decyduje się zaliczyć do wydatków 

socjalnych i finansować z funduszu socjalnego nie są zakupami związanymi ze sprzedażą opodatkowaną podatnika 

w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 uVAT w zw. z art. 86 ust. 1 uVAT. Zdaniem WSA są one zakupami realizującymi inne 

cele, przypisane funduszowi socjalnemu, który z istoty służy przede wszystkim pracownikom, ich rodzinom, jak 

i pracodawcy. Takiego stanowiska nie potwierdził jednak NSA, który uchylił wyrok WSA. NSA wskazał, iż źródła 

finansowania zakupów związanych z działalnością gospodarczą, opodatkowaną VAT (w omawianym przypadku ze 

środków pochodzących z ZFŚS) nie mogą przesądzać kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zdaniem NSA, 

nie ma bowiem regulacji prawnej, która by zabraniała takiego postępowania.   

 
Komentarz: 
 

Prezentowany wyrok, pomimo tego, że zapadł specyficznie w odniesieniu do wydatków finansowanych z zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych, pozwala na sformułowanie bardziej ogólnego wniosku, zgodne z którym źródło 

finansowania wydatków ponoszonych przez podatnika nie ma znaczenia przy ocenie, czy podatek naliczony związany 

z takimi wydatkami podlega odliczeniu. Decydującym czynnikiem dającym prawo do odliczenia w świetle art. 86 ust. 1 

uVAT jest to, czy zakupy są związane z działalnością opodatkowaną podatnika i nie znajdują się w katalogu wydatków 

niedających prawa do odliczenia. Analizując omawiany wyrok NSA, należy wskazać, iż w odniesieniu do czynności 

finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych NSA wypowiadał się już we wcześniejszych 

orzeczeniach, w których stwierdził, iż podmiot administrujący zakładowym funduszem świadczeń socjalnych nie działa 

w charakterze podatnika VAT. W konsekwencji czynności związane z wykonywaniem świadczeń finansowanych z tego 

funduszu nie podlegają opodatkowaniu (vide wyrok NSA z dnia 30 marca 2011 roku, sygn. akt I FSK 449/10). 

Odnosząc się do powyższego wyroku, należy stwierdzić, iż omawiany wyrok wyraźnie wskazuje, iż należy rozgraniczyć 

wykonywanie czynności finansowanych z ZFŚS, które nie podlegają VAT od finansowania wydatków ze środków 

z ZFŚS, które mogą być związane z prowadzoną działalnością opodatkowaną, z tego źródła. Tym samym, należy 

sformułować stwierdzenie, iż sfinansowanie zakupów ze środków pochodzących z ZFŚS nie pozbawia podatnika prawa 

do odliczenia podatku naliczonego, o ile zakupione towary/usługi z tych środków związane są  z jego działalnością 

opodatkowaną.  

Żaneta Bugla 
  Asystent ds. podatków 
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Sprzedaż gruntu zabudowanego przez nabywcę nie korzysta  
ze zwolnienia z VAT   

 

 

Organ: Naczelny Sąd Administracyjny    
Sygnatura pisma: Wyrok z 10.01.2013 r., I FSK 310/12 
Dotyczy: Podatek od towarów i usług 
 

 

Teza: Nie można uznać, że przedmiotem dostawy, o której mowa w art. 7 ust.1 ustawy o podatku od 
towarów i usług będzie budynek nierozerwalnie związany z gruntem, jeżeli budynek został 
zbudowany przez nabywcę z własnych środków bez udziału właściciela gruntu, a cena zbycia 
została tak skalkulowana, że nie obejmuje wartości tego budynku. 

 

Stan faktyczny: 
 

Gmina zwróciła się do MF o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy 

gruntu na którym posadowiony jest budynek wzniesiony przez nabywcę nieruchomości. We wniosku Gmina wskazała, 

że Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się do niej o zamianę działek nr [...] na działkę stanowiącą własność Gminy, 

zabudowaną wielorodzinnym budynkiem. Budynek wielorodzinny wybudowany został z nakładów Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Gmina będzie dokonywała dostawy przedmiotowego budynku, którego jednak nie nabywała i nie 

ponosiła wydatków na jego ulepszenie. Budynek był administrowany i użytkowany przez Spółdzielnię, również 

Spółdzielnia rozporządzała budynkiem jak właściciel. Stanowił on też składnik majątku Spółdzielni. Ponadto Gmina 

wskazała, że dostawa nie będzie dokonywana w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia. Na tle tak przedstawionego 

stanu faktycznego Gmina zadała pytanie, czy transakcja dostawy w ramach zamiany zabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Gminy przedmiotem 

dostawy będzie w niniejszej sprawie grunt wraz z budynkiem. Dostawa budynku korzysta ze zwolnienia od podatku 

VAT, a skoro do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków trwale 

z gruntem związanych, to również dostawa gruntu w niniejszej sprawie będzie podlegała zwolnieniu (art. 29 ust. 5 

uVAT). MF stwierdził, że stanowisko Gminy jest nieprawidłowe. Zdaniem organu skoro Spółdzielnia "wytworzyła" 

towar, jakim jest budynek i uczyniła to z własnych środków bez udziału właściciela gruntu, to nie ma podstaw do 

przyjęcia, że wnioskodawca dokona dostawy budynku, chociaż przeniesie jego własność przenosząc na Spółdzielnię 

własność gruntu. Z punktu widzenia prawa cywilnego, na Spółdzielnię formalnie przejdzie prawo własności budynku 

z wszystkimi cywilistycznymi konsekwencjami tego faktu, ale jednocześnie, nie wystąpi dostawa towaru, jakim jest 

budynek, gdyż już wcześniej Spółdzielnia mogła dysponować wybudowanym przez siebie budynkiem jak właściciel. 

Ostatecznie sprawę rozstrzygnął NSA, przyznając rację MF. 
 

Komentarz: 
 

Przedmiotowy wyrok zasługuje na uwzględnienie z kilku względów, z jednej strony przyjmuje bowiem odmienne 

stanowisko niż prezentowane w ostatnich wyrokach WSA czy też interpretacjach MF, a ponadto wyraźnie akcentuje 

odrębność w rozumieniu dostawy towarów na gruncie podatku VAT oraz sprzedaży w rozumieniu prawa cywilnego. Na 

gruncie prawa cywilnego niedopuszczalne jest dzielenie dostawy gruntu zabudowanego na dwie samodzielne dostawy. 

Niejako odpowiednio ustawodawca przewidział w art. 29 ust. 5 uVAT, iż w przypadku dostawy budynków lub budowli 

z podstawy opodatkowania VAT nie wyodrębnia się wartości gruntu, przepis ten ma zastosowanie gdy podatnik 

dokonuje dostawy budynku, z którym grunt jest nierozerwalnie związany. Należy jednak pamiętać, iż dla celów 

podatku VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, przy 

czym jak wskazał NSA, chodzi tu o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania w sensie 

prawnym. Sąd zwrócił uwagę na fakt, iż przez „prawo do rozporządzania jak właściciel” należy rozumieć „własność 

ekonomiczną”. Tym samym z chwilą przeniesienia własności gruntu, nie dochodziło do jednoczesnej dostawy – 

w rozumieniu uVAT - budynków wybudowanych na tym gruncie, gdyż Spółdzielnia już wcześniej była właścicielem 

ekonomicznym tego budynku.  

Katarzyna Konieczna-Kłobut 
  Konsultant  
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Niepodzielone zyski - nierozstrzygnięte wątpliwości 
 
Organ: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 
Sygnatura pisma: Wyrok z 28.02.2013 r., I SA/Po 905/12 
Dotyczy: Podatek dochodowy od osób fizycznych 
  

Teza: W sytuacji, gdy zysk spółki kapitałowej został rozdysponowany zgodnie z umową 
spółki poprzez, np. jego przekazanie na kapitał zapasowy czy rezerwowy, nie jest 
on już zaliczany do kategorii zysków niepodzielonych. 

 

Stan faktyczny: 
 
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) miała w przyszłości zostać przekształcona w spółkę osobową. 

W momencie przekształcenia majątek wnioskującej Spółki miał stać się majątkiem spółki osobowej. Wszystkie 

kapitały własne przekształcanej Spółki (w tym kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy) zostałyby zamienione na 

wkłady w powstałej z przekształcenia spółce osobowej, przy czym część kapitału zapasowego przekształcanej spółki 

mogły stanowić zyski z lat ubiegłych, wygenerowane przez nią i podzielone w sposób powodujący ich przekazanie na 

kapitał zapasowy. W momencie przekształcenia Spółka mogła również posiadać zyski i straty bieżące, tj. 

wypracowane i poniesione od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia. W wyniku przekształcenia Spółki 

w spółkę osobową nie doszłoby do zwiększenia majątku spółki (wartość kapitałów własnych Spółki, co do zasady nie 

ulegnie zmianie w związku z przekształceniem). W tym stanie faktycznym Spółka zwróciła się do Ministra Finansów 

z zapytaniem, czy w związku z planowanym przekształceniem w spółkę osobową Spółka, jako płatnik, będzie 

zobowiązana na podstawie przepisów uPIT do poboru i odprowadzenia podatku jedynie od zysków niepodzielonych 

wypracowanych przed zmianą formy prawnej? W opinii Spółki, z uwagi na fakt, że zyskami niepodzielonymi 

w rozumieniu przepisów KSH są tylko zyski wykazane przez spółkę w sprawozdaniu finansowym, co do których nie 

zapadła uchwała o podziale, przychodem podlegającym opodatkowaniu w dniu przekształcenia spółki kapitałowej 

w spółkę osobową będzie wyłącznie zysk, co do którego nie podjęto żadnej decyzji o podziale (24 ust. 5 pkt 8 uPIT). 

W przypadku zatem, gdy przekształcana spółka kapitałowa nie wykazuje zysków niepodzielonych, operacja 

przekształcenia będzie dla wspólnika spółki przekształcanej neutralna podatkowo. Organ podatkowy nie podzielił 

jednak stanowiska Spółki i wydanej przez siebie interpretacji indywidualnej uznał, że zyski, które nie zostały 

wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz zgromadzono je w kapitałach własnych spółki - także jako kapitał 

zapasowy - odpowiadają pojęciu "niepodzielone zyski", użytemu w treści art. 24 ust. 5 pkt 8 uPIT. Dlatego zdaniem 

organu niezasadnie Spółka przyjęła, że podziałem zysku jest także przekazanie go na kapitał zapasowy. Sprawa trafiła 

do sądu. WSA w Poznaniu, przychylił się do stanowiska Spółki i uchylił interpretację Ministra Finansów. 

W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, iż ani przepisy uPIT, ani przepisy KSH nie definiują pojęcia "zysk 

niepodzielony", niemniej jednak analiza prawna - zdaniem sądu - prowadzi do wniosku, iż z zyskami niepodzielonymi 

nie mamy do czynienia w sytuacji, gdy zysk został rozdysponowany zgodnie z umową spółki poprzez, np. jego 

przekazanie na kapitał zapasowy czy rezerwowy. W konsekwencji zysk Spółki przekazany na kapitał zapasowy nie 

powinien stanowić dla udziałowca przychodu na dzień przekształcenia Spółki w spółkę osobową.   
 

Komentarz: 
 

Zagadnienie opodatkowania tzw. „zysków niepodzielonych” na moment przekształcenia od lat budzi kontrowersje 

i jest jednym z ciekawszych obszarów batalii podatników i organów podatkowych. Niestety praktyka pokazuje, że 

w konkretnej sprawie przyjęcie poglądu zaprezentowanego ww. wyroku jako podstawy postępowania, bez uzyskania 

korzystnej interpretacji indywidualnej, wiązać się będzie z ryzykiem sporu z organami podatkowymi. 

 

Mikołaj Jabłoński 
Specjalista ds. prawnych 
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W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z prezentowanymi treściami prosimy o kontakt pod 
następującymi adresami e-mail: 
 
Redakcja DMS Tax24:   tax24@dmstax.com 
Dział Doradztwa Podatkowego:  ddp@dmstax.com 
 
lub telefonicznie:   071 79 25 991 
 
 
 
Redaktorem DMS Tax24 jest Jacek Dobrucki, partner w DMS TAX Sp. z o.o. Spółka posiada wszelkie 
prawa autorskie do niniejszej publikacji. 
 
Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy  
o doradztwie podatkowym. Biuletyn DMS Tax24 ma jedynie charakter informacyjny, a zastosowanie się 
do jego treści nie może rodzić roszczeń pod adresem jej autorów oraz DMS TAX Sp. z o.o. 
 
Cytowanie i/lub rozpowszechnianie treści niniejszego biuletynu jest dozwolone pod warunkiem powołania 
się na źródło pochodzenia informacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DMS TAX Sp. z o.o. 

Spółka Doradztwa Podatkowego 
 
ul. Kazimierza Wielkiego 1 
50-077 Wrocław 
 
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł i jest w pełni 
opłacony. KRS 0000231073; REGON 0041354; NIP 894-28-25-006. Zarząd: Jacek Dobrucki; Dawid 
Michalak; Henryk Suchecki. 


