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CIT  
 

Wydatki poniesione w kolejnych latach z korektą deklaracji 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 12-03-2013 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 26 lutego 2013 r. (II FSK 1298/11). 

Spółka sprzedająca energię elektryczną wystąpiła do fiskusa z wnioskiem o interpretację  

w zakresie ujmowania kosztów. Podkreśliła w nim, że zamknęła księgi rachunkowe za  

2008 r., a także sporządziła już sprawozdanie finansowe za ten okres. Jednakże w 2010 r. 

dostawca energii skorygował wstecz jej ceny za 2008 r., w związku z czym spółka 

zobowiązana została do poniesienia dodatkowych kosztów. Miała ona wątpliwości, czy koszty 

te może ująć w rozliczeniu za 2010 r., tj. w dacie ich poniesienia. Zdaniem ministra finansów, 

nie ma takiej możliwości, gdyż koszty powinny być ujmowane w tym roku podatkowym,  

w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Spółka powinna zatem zaliczyć je 

do kosztów 2008 r., korygując zeznanie podatkowe za ten okres. Jednakże WSA we 

Wrocławiu uchylił tę interpretację wskazując, że przepisy uCIT nie zezwalają na zaliczenie 

kosztów bezpośrednio związanych z przychodami w 2008 r. do kosztów 2010 r. oraz 2008 r. 

Wydatki poniesione po zakończeniu roku i dacie sporządzenia sprawozdania powinny być 

zaliczone do następnego roku podatkowego. Pogląd ten podtrzymał NSA.  

[pobierz artykuł] 

 
Nie wolno dyskryminować zagranicznych podatników 

Źródło: Rzeczpospolita, Roch, 15-03-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku WSA w Warszawie z dnia 14 marca 2013 r. (III 

SA/Wa 2500/12). Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwróciła się do fiskusa niemiecka firma 

będąca instytucją wspólnego inwestowania. Pytanie dotyczyło możliwości korzystania ze 

zwolnienia z CIT zawartego  w art. 6 ust. 1 pkt 10a uCIT, dotyczącego instytucji wspólnego 

inwestowania. Wnioskodawca wskazał, że jest uprawniony do zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi oraz ma wyodrębniony majątek służący przyszłemu inwestowaniu. Na 

prowadzenie działalności spółka uzyskała zezwolenie właściwego niemieckiego organu 

nadzoru. Stąd też może ona korzystać ze zwolnienia przewidzianego w w/w przepisie. 

Jednakże organ podatkowy uznał, że w świetle uCIT w ogóle nie można uznać wnioskodawcy 

za podatnika podatku CIT, w związku z czym odmówił on wydania merytorycznej odpowiedzi. 

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd podkreślił,  

że organ miał obowiązek wydać interpretację w sprawie mając na uwadze przepisy prawa 

wspólnotowego i wynikającą z nich zasadę niedyskryminacji. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
Trzeba badać dobrą wiarę 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 15-03-2013 

Autorka artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 14 marca 2013 r. (I FSK 429-436/12). Podatnik 

nabywał paliwo od dwóch firm, odliczając podatek VAT. W związku z kontrolą podatkową 

okazało się, że kontrahenci podatnika nie byli właścicielami paliwa, a jedynie legalizowali jego 

obrót. Na tej podstawie organ uznał, że podatnikowi nie przysługiwało prawa do odliczenia 

VAT, gdyż transakcje nosiły znamiona oszustwa. Podatnik argumentował jednak, że brak  

w sprawie dowodów potwierdzających jego złą wiarę oraz świadomość uczestnictwa  

w oszustwie. Ponadto automatyczne pozbawienie prawa do odliczenia VAT z uwagi na 

firmactwo stoi w sprzeczności z zasadą neutralności VAT. Poglądy te nie przekonały jednak 

WSA w Łodzi, który uznał, że podatnik powinien zachować szczególną ostrożność w doborze 

kontrahentów, gdyż oszustwa w branży paliwowej zdarzają się bardzo często. Ostatecznie 

NSA wydał wyrok na korzyść podatnika. Kierując się najnowszym orzecznictwem Trybunału  

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/689006,wydatki-poniesione-w-kolejnych-latach-z-korekta-deklaracji.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,990134-Nie-wolno-dyskryminowac-zagranicznych-podatnikow.html
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Sprawiedliwości UE sąd wskazał, że organ musi badać dobrą wiarę podatnika i w przypadku 

potwierdzenia jej istnienia nie można pozbawić podatnika prawa do odliczenia VAT. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Zaniechanie inwestycji nie odbiera prawa do odliczenia 
Źródło: Rzeczpospolita, Rafał Łapiński, 15-03-2013 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 

stycznia 2013 r. (IPPP1/443-1140/12-2/MP). Spółka prowadziła działalność w zakresie 

tworzenia i sprzedaży oprogramowania komputerowego. W związku z rozpoczęciem prac na 

projektem nowego programu, podatniczka poczyniła szereg wydatków, od których odliczała 

VAT. Jednakże z uwagi na coraz trudniejszą sytuację na rynku spółka planowała zaniechać 

dalszych prac w obawie przed niskimi zyskami z poczynionej inwestycji. W związku z tym 

podatniczka chciała wiedzieć, czy w przypadku przedwczesnego zakończenia projektu będzie 

musiała korygować VAT odliczony w związku z jego wcześniejszą realizacją. Spółka 

stwierdziła, że z uwagi na zamiar wykorzystywania w prowadzonej działalności programu 

komputerowego nie musi ona korygować odliczonego VAT, choć  faktycznie nie będzie on 

wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Organ uznał ten pogląd za prawidłowy 

podkreślając, że oprogramowanie komputerowe nie zostało wykorzystane w prowadzonej 

działalności z powodów pozostających poza kontrolą spółki. Biorąc zatem pod uwagę zasadę 

neutralności VAT spółka nie musi korygować odliczonego podatku. 
[pobierz artykuł] 

 

Tylko jeden podatnik VAT w gospodarstwie rolnym 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Aleksandra Węgielska, 14-03-2013 

Autorka artykułu analizuje wyrok WSA w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2013 r. (I SA/Bk 

364/12). Podatniczka wraz mężem prowadziła gospodarstwo rolne. W 2006 r. mąż 

zrezygnował ze zwolnienia z VAT i od tamtego czasu jest czynnym podatnikiem VAT, zaś żona 

w 2012 r. zarejestrowała odrębną działalność, w ramach której głównie wynajmowała 

maszyny rolnicze. Za miesiąc luty 2012 r. podatniczka wykazała VAT do zwrotu. Jednakże  

w wyniku przeprowadzonej kontroli organ uznał, że nie miała ona prawa do zwrotu VAT,  

gdyż jako żona rolnika będącego czynnym VAT-owcem nie może świadczyć usług rolniczych  

w ramach własnej działalności. Sprawa trafiła do WSA w Białymstoku, który oddalił skargę 

podatniczki. Jak wskazał sąd, zgodnie z art. 15 ust. 4 uVAT, w przypadku osób prowadzących 

działalność rolniczą, podatnikiem jest osoba, która złożyła zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. 

Zatem w przypadku, gdy gospodarstwo rolne stanowi współwłasność kilku osób, podatnikiem 

VAT może być tylko jedna z nich. Zatem w omawianej sytuacji tylko mąż podatniczki jest 

podatnikiem VAT. Przyjęcie innego poglądu oznaczałoby, że w ramach jednego gospodarstwa 

rolnego funkcjonuje dwóch podatników dokonujących samodzielnie rozliczeń. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Udział w integracji tworzy przychód 

Źródło: Rzeczpospolita, Olat, 13-03-2013 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 12 marca 2013 r. (II FSK 1428/11).  

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła do fiskusa spółka organizująca dla swoich 

pracowników imprezy integracyjne (wigilie, wspólne wyjścia do teatru, kolacje w restauracji). 

W czasie spotkań pracownicy nie mają przydzielonych racji żywnościowych, a spółka nie 

ewidencjonuje, kto ile zjadł i wypił. W związku z tym spółka chciała wiedzieć, czy udział 

pracowników w imprezie firmowej będzie generował po ich stronie przychód z nieodpłatnych 

świadczeń. Organ uznał, że  przychód powstanie, a jego wysokość należy obliczyć poprzez 

podzielenie wszystkich wydatków przez liczbę pracowników zaproszonych na imprezę.  

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,990135-Faktura-od-oszusta-nie-zawsze-pozbawia-odliczenia.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,989942-Zaniechanie-inwestycji-nie-odbiera-prawa-do-odliczenia-VAT.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a115423&IdNumer=2630&wsp=248,452,681,452,681,1045,456,1045,456,1662,248,1662&obrazek=03_3.png&str=03
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Wprawdzie WSA w Warszawie uchylił interpretację organu, jednakże NSA opowiedział się 

ostatecznie po stronie fiskusa. Sąd kasacyjny uznał, że w omawianej sytuacji przychód 

powstanie zarówno u zatrudnionych, którzy nie przyszli na imprezę, jak i u pracowników 

biorących w niej udział niezależnie od tego, ile zjedli i wypili w czasie jej trwania. 
[pobierz artykuł] 

 
Sprzedaż auta wykupionego z leasingu 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Agata Cieśla, 14-03-2012 

Autorka artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 stycznia 2013 r. 

(IPTPB1/415-603/12-4/AG). Podatnik wykorzystywał w prowadzonej działalności samochód 

osobowy, który użytkował na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po jej zakończeniu 

wykupił on auto na cele prywatne. W związku z tym pojazd ten nie został wprowadzony do 

ewidencji środków trwałych, nie był już wykorzystywany na potrzeby prowadzonej 

działalności, a wydatki na jego nabycie nie obciążały kosztów firmowych. Podatnik chciał 

wiedzieć, czy sprzedaż omawianego pojazdu w ciągu 9 miesięcy od jego nabycia spowoduje 

powstanie przychodu z działalności gospodarczej. Zdaniem podatnika, nie dojdzie do 

powstania przychodu z działalności, gdyż sprzedaż nastąpiła po upływie 6 miesięcy od 

nabycia auta (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) uPIT). Organ uznał ten pogląd za nieprawidłowy 

wskazując, że w myśl art. 14 ust. 1 i 2 uPIT sprzedaż każdego ze składników majątku 

wykorzystywanych w działalności generuje powstanie przychodu z działalności gospodarczej. 

Dotyczy to także auta będącego wcześniej przedmiotem leasingu. W efekcie nie ma zatem 

zastosowania w omawianej sprawie przepis przytoczony przez podatnika.  
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Minister może odmówić odpowiedzi 

Źródło: Rzeczpospolita, Konrad Filip Turzyński, 11-03-2013 

Autor artykułu prezentuje sytuacje, w których izby skarbowe odmawiają podatnikom wydania 

interpretacji indywidualnych. Pan Konrad Filip Turzyński wskazuje, że działanie to nie ma do 

końca odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa. Zgodnie z Ordynacją podatkową, 

organem właściwym do wydania interpretacji jest m.in. minister finansów. Otrzymał on 

jednak możliwość delegowania tego uprawnienia. W tym zakresie obowiązuje rozporządzenie, 

którym minister upoważnił do wydawania interpretacji pięć izb skarbowych. Zgodnie z 

literalnym brzmieniem przepisów, organy te zostały upoważnione do wydawania interpretacji 

indywidualnych. Zdarza się jednak często, że zamiast interpretacji izby wydają postanowienia 

o odmowie wydania interpretacji. Nie istnieje jednak wyraźna podstawa prawna do takiego 

działania. Zdaniem autora, izby skarbowe powinny zostać wprost upoważnione do wydawania 

tego typu postanowień tym bardziej, że w zakresie interpretacji ogólnych minister otrzymał 

delegację ustawową, aby upoważnić podległe mu izby skarbowe do wydawania postanowień  

o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. W związku z brakiem takiej delegacji wątpliwa 

staje się moc prawna wydawanych przez izby skarbowe postanowień. 
[pobierz artykuł] 
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