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CIT  
 

Szkolenia kontrahentów – reprezentacja czy reklama? 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 08-07-2013 

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

2013 r. (IPTPB3/423-69/13-2/GG). Spółka zajmująca się produkcją okien dachowych 

postanowiła zorganizować szkolenia dla kontrahentów, w trakcie których przekazywana miała 

być wiedza na temat montażu okien do poddaszy. Ich celem było podniesienie poziomu 

sprzedaży oferowanych produktów. W związku z powyższym podatniczka musiała ponieść 

szereg wydatków, w tym wydatki na zakwaterowanie kontrahentów, wyżywienie, drobny 

poczęstunek, broszury informacyjne oraz materiały budowlane służące do montowania okien 

w połaci dachu. Spółka miała wątpliwości, które z w/w wydatków mogą być zaliczone do 

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

faktycznego organ podatkowy uznał, że tylko wydatki na materiały budowlane, szkoleniowe 

oraz broszury informacyjne mogą być zaliczone do kosztów jako wydatki reklamowe. 

Pozostałe z nich mają charakter reprezentacyjny i są wyłączone z KUP na podstawie art. 16 

ust. 1 pkt 28 uCIT. Zdaniem izby skarbowej, działania reprezentacyjne polegają m.in. na 

oficjalnych kontaktach handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi.  

[pobierz artykuł] 

 
Sąd: wydatki na doradcę ratującego firmę w kłopotach są kosztem 

Źródło: Rzeczpospolita, Jaga, 11-07-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku NSA z dnia 11 lipca 2013 r. (II FSK 2298/11). 

Spółka postanowiła wynająć lokal, w którym zamierzała prowadzić kawiarnię. Jednakże po 

zawarciu umowy najmu okazało się, że prowadzenie działalności w tym miejscu przyniesie jej 

duże straty. Stąd też spółka zatrudniła profesjonalnego doradcę, który miał jej pomóc 

uniknąć start związanych z rozwiązaniem umowy najmu. W związku z powyższym 

podatniczka wystąpiła do fiskusa z pytaniem, czy wydatki na usługi doradcy może zaliczyć do 

kosztów uzyskania przychodów (KUP). Jednakże organ uznał, że nie ma takiej możliwości, 

gdyż doradca został zatrudniony w celu rozwiązania umowy najmu, a to z kolei nie przyniosło 

spółce żadnych przychodów. Brak więc związku przyczynowo-skutkowego między 

poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu. Korzystne rozstrzygnięcia dla spółki wydały 

jednak sądy administracyjne obu instancji. Podkreśliły one zgodnie, że korzystanie z usług 

doradcy pomogło spółce zmniejszyć straty nieudanej inwestycji i zaoszczędzić środki,  

które może przeznaczyć na prowadzenie działalności w innymi miejscu.  

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
Bonus dla najemcy lokalu bez VAT 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 10-07-2013 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 2 lipca 2013 r. (I FSK 1218/12). Spółka prowadziła 

działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń biurowych. Chcąc nakłonić najemców do 

zawarcia długoterminowych umów najmu podatniczka oferowała im zachęty w postaci wypłat 

na ich rzecz jednorazowych kwot pieniężnych. Zdaniem spółki, w omawianej sytuacji nie 

powstanie obowiązek podatkowy w VAT, gdyż najemcy nie świadczą na rzecz podatniczki 

żadnych usług. Z twierdzeniem tym nie zgodził się Minister Finansów, który uznał, że istnieje 

określony związek między wypłatą bonusu a zachowaniem kontrahenta, który podpisuje 

umowę najmu dopiero po otrzymaniu dodatkowych środków. Stąd też wypłata bonusu 

powinna być opodatkowana podstawową stawką VAT. Pogląd ten został jednak odrzucony 

zarówno przez WSA, jak i NSA. Sądy zgodnie podkreśliły, że kontrahent przez sam fakt zgody 

na zostanie najemca nie świadczy żadnych usług na rzecz wynajmującego. NSA wskazał,  

http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a119292&IdNumer=2715&wsp=25,67,1131,644&obrazek=16_3.png&str=16
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1028558-CIT--wydatki-na-doradce-ratujacego-firme-w-klopotach-sa-kosztem.html
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że wypłata bonusu mogłaby być opodatkowana, gdyby przez fakt wypłaty zachęty najemca 

stałby się najemcą flagowym i świadczyłby wynajmującemu usługi reklamowe. 
 

[pobierz artykuł] 

 
NSA: dealerzy mogą odliczać VAT od aut testowych i zastępczych 
Źródło: Rzeczpospolita, Kapt, 10-07-2013 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 10 lipca 2013 r. (I FSK 1127/12). 

Podatnik prowadził działalność dealerską. W jej ramach część samochodów sprzedawał 

klientom od razu po zakupie, a część z nich najpierw wykorzystywał jako auta zastępcze, 

testowe oraz na użytek służbowy dla swoich pracowników, a dopiero potem odsprzedawał 

dalej. Podatnik twierdził, że ma prawo odliczać cały VAT od wszystkich nabywanych 

samochodów. Z poglądem tym nie zgodziła się izba skarbowa, zdaniem której cały VAT może 

być odliczany jedynie od tych aut, które od razu są przeznaczane do dalszej odsprzedaży. Nie 

dotyczy to natomiast samochodów zastępczych, testowych oraz przeznaczonych najpierw na 

użytek służbowy. Sprawa trafiła do WSA, który przyznał rację organowi w zakresie 

samochodów służbowych. Sąd wskazał, że pojazdy te są przeznaczane na użytek własny 

podatnika oraz jego pracowników, a nie do sprzedaży klientom, stąd prawo do odliczenia VAT 

jest ograniczone. Natomiast w zakresie samochodów testowych i zastępczych WSA uznał,  

że od ich nabycia przysługuje do odliczenia cały podatek VAT. Ostatecznie sprawą zajął się 

NSA, który podtrzymał pogląd WSA.  
[pobierz artykuł] 

 

Gmina może odliczyć część VAT od nabytych usług prawnych 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Bącal, 08-07-2013 

Autorka artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 r. 

(ITPP1/443-166/13/MN). Gmina podpisała z kancelarią prawną umowę o świadczenie usług 

prawniczych, które miały dotyczyć głównie prawnopodatkowej analizy możliwości odliczania 

VAT przez gminę w zakresie działalności opodatkowanej, zwolnionej oraz niepodlegającej VAT 

z wykorzystaniem zasady proporcji. Kancelaria miała sporządzić wniosek o wydanie 

interpretacji indywidualnej w omawianym zakresie. Umowa zobowiązywała ponadto 

usługodawcę do wsparcia gminy w bieżących rozliczeniach VAT. Zdaniem gminy, może ona 

odliczać cały VAT z faktur dokumentujących usługi prawnicze, gdyż są one pośrednio 

związane z prowadzoną przez nią działalnością. Stanowiska tego nie podzielił jednak organ 

podatkowy, który wskazał, że z uwagi na to, iż nabywane usługi prawnicze są związane 

całokształtem prowadzonej przez nią działalności, tj. działalnością opodatkowaną, zwolnioną  

i niepodlegającą VAT, gmina nie może odliczać VAT w całości. Jeżeli nie ma możliwości 

przypisania kwot podatku naliczonego do usług prawniczych związanych z działalnością 

opodatkowaną, przy odliczaniu VAT należy zastosować zasadę proporcji z art. 90 uVAT. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Wartość akcji z chwili objęcia jest kosztem 

Źródło: Rzeczpospolita, Maj, 12-07-2013 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku WSA w Warszawie z dnia 11 lipca 2013 r. (III 

SA/Wa 611/13). Podatnik nabył akcje spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) w zamian za 

aport. Chciał on wiedzieć, jakie będą skutki późniejszego odpłatnego zbycia akcji na rzecz 

spółki. Zdaniem podatnika, w w/w sytuacji powstanie przychód w wysokości kwoty ze 

sprzedaży akcji. Natomiast kosztem jego uzyskania będzie nominalna wartość akcji z dnia ich 

objęcia. Odpowiadając na wniosek podatnika organ wskazał jednak (odwołując się do jednej z 

uchwał NSA - II FPS 8/10), że wniesienie aportu rzeczowego do spółki osobowej jest 

czynnością neutralną podatkowo, a koszt powinien być ustalony na podstawie wydatków na  

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/717575,bonus-dla-najemcy-lokalu-bez-vat.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1028179-NSA--dealerzy-moga-odliczac-VAT-od-aut-testowych-i-zastepczych.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1026579-Gmina-moze-odliczyc-czesc-VAT-od-nabytych-uslug-prawnych.html
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nabycie rzeczy lub praw, które zostały wniesione aportem do spółki. Sprawa trafiła do WSA w 

Warszawie, który odrzucił pogląd organu. Sąd zaznaczył, że powołana uchwała NSA dotyczy 

konsekwencji podatkowych wniesienia aportu w zamian za akcje, natomiast w omawianym 

przypadku mamy do czynienia z odrębną czynnością – sprzedażą w celu umorzenia. 
[pobierz artykuł] 

 
Nie było przysporzenia, nie ma podatku 
Źródło: Rzeczpospolita, Olat, 09-07-2013 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2013 r. (II FSK 1957/11). Spółka 

akcyjna chciała podnieść swój kapitał, aby przekazać nowe akcje swoim menedżerom. Spółce 

zależało na tym, żeby menedżerowie objęli akcje nieodpłatnie lub za symboliczną 

odpłatnością. Pytanie skierowane do fiskusa dotyczyło tego, czy pokrycie ceny emisyjnej 

nowo utworzonych akcji kapitałem zapasowym będzie generowało przychód po stronie 

akcjonariuszy. Organ uznał, że każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki z jej 

środków zgromadzonych na kapitale zapasowym lub rezerwowym generuje po stronie 

akcjonariusza przychód podlegający opodatkowaniu. Zdaniem organu, w omawianej sprawie 

zastosowanie ma art. 24 ust. 5 pkt 4 uPIT, a w jego świetle nie ma znaczenia źródło 

finansowania dochodu podatnika z tytułu posiadanych przez niego akcji. Ze stanowiskiem tym 

nie zgodził się jednak WSA, a pogląd ten podtrzymał NSA. Sądy zgodnie potwierdziły, że w 

omawianej sprawie nie ma zastosowania w/w regulacja, która stanowi, iż dochodem z udziału 

w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego tytułu. Skoro przysporzenie 

nie nastąpiło, nie można mówić o powstaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Decyzje w I i II instancji muszą wydać różni pracownicy izby skarbowej 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, 10-07-2013 

Autor artykułu omawia wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 czerwca 2013 r. (I SA/Kr 1777/12). 

Sprawa dotyczyła podatnika, któremu dyrektor izby skarbowej odmówił wszczęcia 

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Problem polegał na tym, iż pod 

obydwoma pismami wydanymi w I i II instancji podpisał się w imieniu dyrektora izby 

skarbowej upoważniony przez niego wicedyrektor. Gdy sprawa trafiła do WSA w Krakowie, 

sąd uznał, że w omawianej sprawie organ dopuścił się uchybienia proceduralnego. Zgodnie 

bowiem z art. 130 § 1 pkt 6 pracownik izby skarbowej podlega wyłączeniu od udziału  

w postępowaniu w sprawach zobowiązań podatkowych, jeśli brał udział w wydaniu 

zaskarżonej decyzji. Istnieje bowiem obawa, że urzędnik rozpatrując w II instancji odwołanie 

od decyzji wydanej w I instancji nie będzie obiektywny przy ocenie zasadności zarzutów 

sformułowanych przez podatnika. Biorąc zatem pod uwagę zaistniałe okoliczności istnieją 

podstawy do wznowienia postępowania (art. 240 § 1 pk3 Ordynacji podatkowej). Sąd wskazał 

także, że wydając ponownie decyzję w I instancji organ będzie zobowiązany wyłączyć  

z postępowania osoby, które były zaangażowane w wydanie decyzji w I instancji. 
[pobierz artykuł] 
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