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CIT  
 

Opłaty za korzystanie z samochodu nie mogą być potrącane w całości 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Magdalena Majkowska, 04-04-2013 

W niniejszym artykule autorka omawia interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14 marca 

2013 r. (IPTPB3/423-464/12-2/GG). Spółka świadcząca usługi izolacyjne i montażowe 

wykorzystywała w prowadzonej działalności samochody osobowe użytkowane na podstawie 

umów dzierżawy oraz najmu. Jej wątpliwości dotyczyły tego, czy może ona w całości zaliczyć 

do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu użytkowania w/w pojazdów, czy też 

jedynie do wysokości tzw. kilometrówki. Odnosząc się do tak przedstawionego stanu 

faktycznego organ podatkowy uznał, że wydatki ponoszone w związku z użytkowaniem 

samochodów osobowych niebędących własnością podatnika mogą być zaliczone do kosztów 

jedynie do kwoty wynikającej z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów 

przez dany pojazd oraz stawki określonej w odrębnych przepisach. Wynika to z art. 16 ust. 1 

pkt 51 uCIT. Zdaniem organu, w związku z tym, iż ustawodawca nie definiuje pojęcia 

„wydatki z tytułu używania”, należy się tu odwołać do definicji słownikowych, a te z kolei 

wskazują, że wydatki z tytułu używania są pojęciem szerszym niż wydatki eksploatacyjne (są 

nimi także wydatki na czynsz za użytkowanie pojazdu). 

[pobierz artykuł] 

 
Gwarant płaci, podatnik nie uwzględnia w kosztach 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 03-04-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku NSA z dnia 28 marca 2013 r. (II FSK 1592/11). 

Spółka podpisała z bankiem umowę kredytową. Jednakże w celu zabezpieczenia spłaty 

kredytu w przypadku trudności finansowych podatniczki podpisała ona także umowę 

gwarancyjną z innym podmiotem, który zobowiązał się do spłaty zadłużenia w razie takiej 

konieczności. W związku z ogłoszeniem przez spółkę upadłości po kilku latach kredyt został 

spłacony przez gwaranta. Z kolei spółka wystąpiła do fiskusa z pytaniem, czy zapłatę odsetek 

przez gwaranta można traktować jako zapłatę dokonaną przez siebie i w związku z tym,  

czy może ona zaliczyć ich wysokość do kosztów uzyskania przychodów. Fiskus uznał, że nie 

ma takiej możliwości. Wprawdzie spółka zaskarżyła to rozstrzygnięcie, jednakże zarówno 

WSA, jak i NSA oddaliły jej skargę. Sądy zgodnie podkreśliły, że każdy wydatek, który ma 

być zaliczony do kosztów, musi być poniesiony przez podatnika. Zasady tej nie modyfikują 

regulacje wynikające z prawa cywilnego, a dotyczące relacji między podmiotem udzielającym 

kredyt, kredytobiorcą, a podmiotem gwarantującym spłatę kredytu.   

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
VAT od nabycia kompleksowej usługi marketingowej 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Aleksandra Węgielska, 02-04-2013 

Autorka artykułu analizuje wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 7 marca 2013 r. (I SA/Rz 75/13). 

Spółka planowała rozpocząć dystrybucję różnych towarów, stąd zleciła innemu podmiotowi 

prowadzenie akcji promocyjno–reklamowej w tym zakresie. Usługa miała charakter 

kompleksowy i polegała m.in. na organizowaniu kampanii reklamowych, a także 

nieodpłatnym przekazywaniu towarów klientom spółki. Koszt ich nabycia bądź wytworzenia 

był wliczony w wynagrodzenie za całą usługę marketingową. Zdaniem spółki, ma ona prawo 

odliczyć VAT od całej usługi świadczonej na jej rzecz, gdyż brak jest gospodarczego  

i prawnego uzasadnienia, aby sztucznie wyodrębniać poszczególne elementy świadczenia.  

W związku z tym, iż organ podatkowy uznał ten pogląd za błędny, spółka złożyła skargę do 

WSA, który przyznał jej rację. Sąd wskazał w uzasadnieniu wyroku na kompleksowość 

świadczenia, a także na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w tym zakresie. WSA  

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/694766,oplaty-za-korzystanie-z-samochodu-nie-moga-byc-potracane-w-calosci.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/694437,gwarant-placi-podatnik-nie-uwzglednia-w-kosztach.html
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zaznaczył, że aby zrealizowany był cel świadczenia, (zwiększenie poziomu sprzedaży 

i konkurencyjności spółki), wszystkie jego elementy muszą być spełnione. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Kiedy kilka produktów można potraktować jako zestaw 
Źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Dereszewski, 05-04-2013 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 20 lutego 

2013 r. (IPTPP2/ 443-929/12-7/JN). Podatniczka prowadziła sprzedaż towarów na rzecz osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Transakcje rejestrowała za pomocą 

kasy fiskalnej. We wniosku o interpretację wnioskodawczyni wskazała, że sprzedaje 

konsumentom zestawy dwóch towarów, tj. jedno opakowanie jaj oraz kawę zaznaczając przy 

tym, że kawa nie jest ani prezentem, ani nie jest ofiarowana klientowi. Zdaniem podatniczki, 

w omawianym przypadku mamy do czynienia z jednym świadczeniem, stąd też na paragonie 

sprzedaż zestawu powinna być oznaczona w jednej pozycji. Organ podatkowy uznał ten 

pogląd za błędny. Zdaniem izby skarbowej, podatniczka dokonuje dwóch odrębnych dostaw 

towarów. Sprzedaży jaj i kawy nie można uznać za jedno świadczenie kompleksowe.  

W związku z tym na paragonie dokumentującym sprzedaż tych dwóch produktów każdy towar 

powinien być wskazany w odrębnej pozycji. Autor artykułu opierając się na orzecznictwie 

Trybunału sprawiedliwości UE wskazuje, że rozstrzygnięcie organu zasługuje na aprobatę. 
[pobierz artykuł] 

 

W jaki sposób jest opodatkowane konwojowanie gotówki 

Źródło: Rzeczpospolita, Krzysztof Wiński, 05-04-2013 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 stycznia 2013 r. 

(IPTPP2/443 -951/12-2/JN). Spółka zawarła umowę z kontrahentem niebędącym bankiem, na 

mocy której miała ona świadczyć kompleksową usługę konwojowania i obsługi urządzeń ATM 

(tj. będących jednocześnie bankomatami i wpłatomatami). Spółka wskazała, że świadczona 

usługa musi być wykonywana w całości przez jej uzbrojonego pracownika, gdyż zasilanie 

gotówką oraz serwisowanie ATM odbywa się na otwartym urządzeniu, przez co zwiększa się 

prawdopodobieństwo napadu oraz kradzieży. Zdaniem podatniczki, świadczona przez nią 

usługa jest elementem usług świadczonych przez jej kontrahenta na rzecz banków. Jej usługi 

mają charakter pomocniczy, gdyż obsługa urządzeń ATM wymaga posiadania odpowiednich 

uprawnień, których nie posiada kontrahent spółki. Odnosząc się do tak przedstawionego 

stanu faktycznego organ uznał, że usługa świadczona przez spółkę nie ma charakteru 

kompleksowego. Czynności konwojowania gotówki mogą być wykonywane przez inny 

podmiot niż ten, który zajmuje się obsługą urządzeń ATM. Ich rozdzielenie nie ma sztucznego 

charakteru. Organ wskazał, że obsługa urządzeń ATM jest zwolniona z VAT na podstawie art. 

43 ust. 1 pkt 7, zaś usługa konwojowania jest opodatkowana podstawową stawką VAT. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Polisa dla prezesów czasami bez podatku 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 05-04-2013 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 

2013 r. (ITPB2/415-1090/12/RS). Spółka postanowiła wykupić dla członków zarządu polisy 

ubezpieczeniowe w zakresie ich odpowiedzialności cywilnej, które jednak nie wskazywały 

imiennie ubezpieczanych osób. Spółka wystąpiła do fiskusa z pytaniem, czy powinna naliczyć 

przychód członkom zarządu. Zdaniem podatniczki, przychód nie powstanie ani w dacie 

zawarcia umowy ubezpieczenia, ani w dacie opłacenia składki, gdyż członkowie władz nie 

zostali wskazani imiennie w polisie ubezpieczeniowej. Organ uznał ten pogląd za prawidłowy. 

Izba skarbowa stwierdziła, że skoro nie można zidentyfikować osób objętych ochroną  

http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a116006&IdNumer=2643&wsp=248,65,1134,562&obrazek=03_3.png&str=03
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,996447-VAT--kiedy-kilka-produktow-mozna-potraktowac-jako-zestaw.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,996450-W-jaki-sposob-jest-opodatkowane-konwojowanie-gotowki.html
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ubezpieczeniową na dzień zawarcia polisy, to nie jest możliwe ustalenie przychodu. Autor 

artykułu wskazuje, że omawiana interpretacja stanowi zmianę dotychczasowego stanowiska 

fiskusa w omawianej sprawie, gdyż do tej pory organy uznawały, że wykupienie 

ubezpieczenia OC dla członków zarządu powoduje powstanie po ich stronie przychodu. 
[pobierz artykuł] 

 
Interpretator nie musi pytać obcego fiskusa o jego przepisy 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 05-04-2012 

Autorka artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2013 r. (II FSK 1584/11). Podatnik 

będący osobą fizyczną i podlegający w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich 

dochodów wskazał we wniosku o interpretację, że jest wspólnikiem w luksemburskiej spółce 

kapitałowej. W związku z tym, iż spółka zamierza w przyszłości nabyć jego udziały w celu ich 

umorzenia i wypłacić ekwiwalent, podatnik chciał wiedzieć, czy wypłata, jakiej dokona spółka, 

będzie kwalifikowana jako dochód z akcji. Jednakże organ podatkowy nie odniósł się wprost 

do zadanego pytania wskazując, że stanowisko podatnika może być prawidłowe lub 

nieprawidłowe w zależności od tego, czy prawo luksemburskie zrównuje w/w wypłatę  

z dochodami z akcji. Sprawa trafiła do WSA, który uznał, że stanowisko fiskusa jest niejasne, 

gdyż nie dokonał on wykładni prawa luksemburskiego, a powinien był to zrobić. Ostatecznie 

spór rozstrzygnął NSA. Sąd kasacyjny zgodził się z sądem I instancji, że interpretację 

należało uchylić. Nie podzielił jednak poglądu, że organ miał obowiązek zasięgnąć informacji 

na temat regulacji obowiązujących w Luksemburgu. Zdaniem NSA, to podatnik powinien 

udzielić tych informacji we wniosku o interpretację. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości określonej decyzją 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Małgorzata Smolnik, 04-04-2013 

Autorka artykułu prezentuje wyrok NSA z dnia 5 marca 2013 r. (II FSK 1411/11). Podatnik 

wykazał podatek VAT do zwrotu. Jednakże organ zamiast zwrócić go na rachunek bankowy 

zaliczył tę kwotę na zaległość w podatku PIT, wynikającą z decyzji nieopatrzonej rygorem 

natychmiastowej wykonalności. Podatnik nie zgadzał się z takim rozstrzygnięciem, gdyż 

zgodnie z art. 239a Ordynacji podatkowej, decyzja nieostateczna nie podlega wykonaniu, 

chyba że nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Sprawa trafiła do NSA, który 

rozstrzygnął sprawę na korzyść podatnika. Sąd kasacyjny nie zgodził się ze stanowiskiem 

WSA, że decyzja nieostateczna i nieopatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności nie 

może stanowić jedynie podstawy do dochodzenia wynikającej z niej należności na drodze 

postępowania egzekucyjnego. NSA negatywnie ocenił pogląd, że niepodleganie decyzji 

wykonaniu nie wyklucza możliwości zaliczenia przez organ nadpłaty na poczet należności 

wynikającej z tej decyzji. Według składu sędziowskiego, niewykonalność decyzji oznacza brak 

możliwości podejmowania jakichkolwiek działań przez organ, które powodowałyby powstanie 

stanu zgodnego z treścią nieostatecznej decyzji, a nie jedynie czynności egzekucyjnych.  
[pobierz artykuł] 
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