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CIT  
 

O losach kosztów reprezentacji rozstrzygnie siedmiu sędziów 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Agata Cieśla, 07-01-2013 

W niniejszym artykule autorka omawia postanowienie NSA z dnia 17 grudnia 2012 r. (II FSK 

702/11), w którym sąd zdecydował, że wobec rozbieżności w orzecznictwie na temat 

możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (KUP) wydatków gastronomicznych, 

uchwałę w tej sprawie podejmie siedmioosobowy skład NSA. Sąd będzie musiał odpowiedzieć 

na pytanie, czy wydatki na usługi gastronomiczne, świadczone w trakcie spotkań  

z kontrahentami, w każdym przypadku należy zaliczyć do kosztów reprezentacji i w związku  

z tym wyłączyć z KUP. Uchwała poszerzonego składu NSA ma sformułować definicję 

„reprezentacji” na potrzeby prawa podatkowego. Nie została ona bowiem do tej pory 

sformułowana w ustawach o podatku dochodowym, stąd przy jej definiowaniu sięgano do 

prawa cywilnego oraz słowników języka polskiego. Dlatego też pojawiały się rozbieżności 

interpretacyjne. Jak wskazuje autorka artykułu, wprawdzie uchwała zapadnie na gruncie 

uCIT, jednakże, w związku z tożsamymi regulacjami na omawiany temat zawartymi w uPIT, 

będzie ona odnosiła się także do podatku dochodowego od osób fizycznych. 

[pobierz artykuł] 

 
Spółka osiągnie przychód, gdy członek zarządu zrzeknie się wynagrodzenia 

Źródło: Rzeczpospolita, Sławomir Pilarczyk, 11-01-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14 listopada 

2012 r. (IPTPB3/423-293/12-2/PM). Z wnioskiem o interpretację wystąpiła do fiskusa spółka. 

Wskazała ona, że w skład jej zarządu wchodzi prezes, wiceprezes oraz członek zarządu. 

Zostali oni powołani przez zgromadzenie wspólników spółki, które przyznało im 

wynagrodzenie. Prezes i wiceprezes pełnią swoją funkcję na podstawie umowy o pracę, zaś 

członek zarządu wykonuje obowiązki na podstawie powołania, jednakże zrzekł się on swojego 

wynagrodzenia. Zdaniem spółki, w omawianej sytuacji powstanie po jej stronie przychód  

z tytułu umorzenia zobowiązania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a. Odnosząc się do tak 

przedstawionego stanu faktycznego izba skarbowa uznała stanowisko podatniczki za 

prawidłowe wskazując, że osiągnie ona przychód z nieodpłatnych świadczeń. Autor artykułu 

zauważa, że wprawdzie organ przyznał rację spółce co do zaistnienia po jej stronie 

przychodu, to jednak uznał, że odmienne jest źródło jego powstania. Spółka wskazywała  

w swoim wniosku o interpretację na źródło, którym są umorzone zobowiązania, zaś organ 

uznał, że w omawianej sytuacji spółka uzyska nieodpłatne świadczenie.  

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
Zakup przez pośrednika bez odliczenia 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 09-01-2013 

Autorka artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2013 r. (I FSK 225/12). Fiskus 

przeprowadził kontrolę w spółce nabywającej od pośrednika tworzywa sztuczne i inne 

materiały. Na podstawie dostępnego materiału dowodowego kontrolujący uznali, że pośrednik 

był w rzeczywistości zbędnym ogniwem w dokonywanych transakcjach, gdyż w rzeczywistości 

spółka nabywała towary bezpośrednio od producenta tworzyw sztucznych. W dokumentacji 

pośrednika nie było bowiem dowodów potwierdzających zakup usług telekomunikacyjnych, 

artykułów biurowych. Nie posiadał on również środków transportowych, a towary dostarczane 

były bezpośrednio spółce przez producenta. Na tej podstawie fiskus uznał, że spółka nie ma 

prawa do odliczenia VAT z faktur wystawianych przez podmiot pośredniczący w transakcjach, 

gdyż nie odzwierciedlały one rzeczywistości gospodarczej. Stanowisko niekorzystne dla spółki 

potwierdziły zarówno WSA, jak i NSA oddalając jej skargę. Sądy zgodnie podkreśliły,  

http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a113213&IdNumer=2582&wsp=15,1008,681,1008,681,1655,238,1655,238,1545,15,1545&obrazek=01_3.png&str=01
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,968511-Jakie-skutki-w-podatku-powoduje-zrzeczenie-sie-wynagrodzenia-przez-czlonka-zarzadu.html
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że pośrednik stanowił w transakcjach zbędne ogniwo, aby zawyżyć koszty transakcji. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Aport nie oznacza ustania bytu prawnego 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 08-01-2013 

W niniejszym artykule autorka omawia wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2012 r. (I FSK 

1183/12). Podatnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu 

złomem. Po przeprowadzeniu u niego kontroli za 2006 r. fiskus uznał, że podatnik nie miał 

prawa do odliczenia VAT z określonych faktur dotyczących nabycia złomu. Jednakże podatnik 

odwołał się od tego rozstrzygnięcia twierdząc, że wniósł swoją firmę aportem do spółki 

jawnej. W związku z tym przestał być stroną postępowania w rozumieniu art. 133 Ordynacji 

podatkowej, a tym samym nie mógł być również adresatem decyzji określającej zobowiązanie 

w VAT. Zdaniem podatnika, organ kontroli podatkowej powinien umorzyć prowadzone  

w stosunku do niego postępowanie i wszcząć nowe wobec spółki jawnej. Poglądu tego nie 

zaakceptował organ twierdząc, że wniesienie aportem przedsiębiorstwa nie powoduje ustania 

jego bytu prawnego. Podatnik powinien zatem odpowiadać za zobowiązania, kiedy był jeszcze 

czynnym VAT- owcem. Wprawdzie WSA przyznał rację podatnikowi uznając, że to spółka 

powinna odpowiadać za zobowiązania podmiotu z okresu, gdy był jeszcze samodzielnym 

podatnikiem, jednak ostatecznie NSA rozstrzygnął sprawę na korzyść fiskusa.  
[pobierz artykuł] 

 

Uczelnia rozliczy VAT od zleconych badań sądowych 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 10-01-2013 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2012 r. (I FSK 94/12). Uczelnia 

medyczna, oprócz usług edukacyjnych, prowadziła także badania na zlecenia policji, 

prokuratury oraz sądów. Spór w sprawie dotyczył obowiązku rozliczania przez uniwersytet 

podatku VAT od tych usług. Uczelnia twierdziła, że wykonywanie na rzecz w/w podmiotów 

sekcji zwłok czy identyfikowanie DNA powinno być zwolnione z VAT, gdyż są to usługi  

bezpośrednio związane z usługami kształcenia w zakresie szkolnictwa wyższego. Jednakże 

fiskus uznał, że omawiane usługi nie mogą być zwolnione z VAT, gdyż nie są świadczone na 

rzecz studentów. Uniwersytet nie wykonuje ich w ramach swoich zadań podstawowych,  

a także nie są to usługi pomocnicze dla usług kształcenia na poziomie wyższym. Dla 

potwierdzenia swojego stanowiska organ wskazał również, że podstawowym celem 

dokonywanych przedsięwzięć jest osiągnięcie wynagrodzenia. Sprawa trafiła ostatecznie do 

NSA, który podtrzymał pogląd organu. Sąd kasacyjny podkreślił przy tym, że usługi 

świadczone na rzecz sądów czy policji  nie służą również opiece medycznej, co także mogłoby 

stanowić przesłankę do zwolnienia z VAT. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Jeśli wspólnik ma przychód to ma też koszt 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 11-01-2013 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2012 r.  

(I SA/Bk 397/12). Wspólnicy spółki komandytowej planowali podjąć uchwałę o częściowym 

zwrocie wkładów w pieniądzu. We wniosku o interpretację jeden ze wspólników zaznaczył,  

że wkłady wspólników miały postać przysługujących im wierzytelności. Podatnik zapytał izbę 

skarbową, czy w przypadku częściowego zwrotu wkładu w formie pieniężnej  kosztem dla 

wspólnika będą wydatki na objęcie prawa do udziałów w spółce w wysokości nominalnej 

kwoty wniesionych wkładów. Fiskus uznał jednak, że podatnik nie może rozpoznać kosztów  

w związku z wypłatą środków związanych ze zmniejszeniem udziału kapitałowego. Skargę 

podatnika uwzględnił jednak WSA w Białymstoku. Sąd podkreślił, że powstanie przychodu  

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,967969-Faktura-musi-byc-rzetelna--aby-odliczyc-VAT.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,967585-Aport-nie-oznacza-ustania-bytu-prawnego.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/672951,uczelnia-rozliczy-vat-od-zleconych-badan-sadowych.html
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u podatnika nie wiąże się z wystąpieniem przez niego ze spółki. Chodzi jedynie o częściowy 

zwrot wkładu, a skoro nie jest to przychód związany z wyjściem ze spółki, nie można przyjąć, 

iż koszt tego przychodu powinien być odroczony do momentu wystąpienia ze spółki. 
[pobierz artykuł] 

 
Nowe limity dla twórców i artystów 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska, 11-01-2012 

Autorka artykułu analizuje zmiany w PIT dotyczące twórców i artystów, jakie weszły w życie  

z początkiem 2013 r. Są to modyfikacje w zakresie uwzględniania kosztów uzyskania 

przychodów (KUP). Od bieżącego roku koszty te są limitowane. Każdy artysta będzie mógł 

pomniejszyć przychody z praw autorskich o koszty nieprzekraczające połowy kwoty 

stanowiącej granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, która wynosi 85.528,00 zł. 

Zatem maksymalna ich wysokość w ciągu roku wyniesie 42.764,00 zł. Do tej pory koszty 

dotyczące przychodów z praw autorskich były nielimitowane i wynosiły 50 % bez względu na 

wysokość zarobków z tego źródła. Nowy limit będzie dotyczył jedynie kosztów poniesionych  

w nowym roku podatkowym. W przypadku ich nadwyżki nie będzie można jednak przenieść 

jej na kolejne lata. Wskazuje ona ponadto, że jedynie w przypadku uzyskiwania 

wynagrodzenia autorskiego przez twórców od jednej firmy nie będą oni musieli się martwić 

nowym limitem kosztów, gdyż to pracodawca będzie odpowiedzialny za poprawne dokonanie 

rozliczenia. Inaczej będzie w przypadku, gdy twórca jest zatrudniony przez kilka firm,  

gdyż każda z nich będzie obliczać limit tylko w odniesieniu do swoich świadczeń. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Przesłanki powołania biegłego 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Małgorzata Smolnik, 10-01-2013 

Autorka artykułu prezentuje odpowiedź Ministerstwa Finansów na jedną z interpelacji 

poselskich (nr 9816/12), dotyczącą obowiązku powoływania przez organ biegłego wówczas, 

gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga wiedzy specjalistycznej. Resort uznał w niej,  

że o konieczności powołania biegłego zawsze decyduje organ podatkowy. Może on tego 

dokonać, jeżeli w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, tj. takie, których nie posiadają 

pracownicy organu, a ich ustalenie nie jest możliwe przy pomocy zasad logicznego myślenia, 

wiedzy i doświadczenia życiowego. Uprawienie to wynika  z art. 197 § 1 Ordynacji 

podatkowej. Ministerstwo podkreśliło jednak, że nie ma możliwości przekazania organom 

zaleceń dotyczących korzystania z opinii biegłych. Decyzję o ich powołaniu podejmuje organ 

podatkowy, a uzależnione jest to od okoliczności sprawy. Resort podkreślił również, że na 

powołanie biegłego wpływ ma aspekt kosztowy, gdyż koszty wynagrodzenia biegłego, tak jak 

inne koszty postępowania, ponosi Skarb Państwa. W odpowiedzi na interpelację wskazano 

także, że przedmiotem opinii biegłego mogą być tylko okoliczności faktyczne sprawy. Organ 

nie może powołać biegłego do dokonania oceny prawnej sprawy nawet, jeśli dotyczyłoby to 

innych dziedzin prawa niż prawo podatkowe. 
[pobierz artykuł] 
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