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CIT  
 

Kopalina to tylko część składowa gruntu 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 14-01-2013 

W niniejszym artykule autorka omawia wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2013 r. (II FSK 

990/11). Spółka prowadziła działalność w zakresie odkrywkowego wydobywania kamienia, 

który jako surowiec był przetwarzany po wydobyciu na kruszywo i sprzedawany na potrzeby 

budowy dróg, rolnictwa i ochrony środowiska. Podatniczka zamierzała nabyć tereny bogate  

w złoża kamienia wapiennego w celu ich eksploatacji. Wyjaśniła ona, że cena samego gruntu 

jest znacznie niższa niż łącznie ze złożami kamienia, stąd spółka negocjuje osobno cenę za 

grunt i złoża surowca. Zdaniem podatniczki, może ona zaliczyć do kosztów uzyskania 

przychodów (KUP) wydatki poczynione na złoża kamienia wapiennego analogicznie do innych 

wydatków na zakup surowca. Jednakże fiskus nie zaakceptował tego poglądu wskazując,  

że wydatki na nabycie gruntu nie są KUP oraz nie podlegają amortyzacji. Podlegają one 

zaliczeniu do kosztów dopiero w chwili zbycia tych gruntów. Stanowisko to podzieliły sądy 

administracyjne obu instancji zgodnie podkreślając, że nie można sztucznie podzielić 

wydatków na zakup gruntu oraz złoża surowców mineralnych. 

[pobierz artykuł] 

 
Czy spółka zapłaci podatek od wypłaty dywidendy rzeczowej 

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Olszewska, 18-01-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 

listopada 2012 r. (IPPB3/423-691/12-2/GJ). Spółka planowała wypłatę dywidendy 

wspólnikom. Chcąc jednak zachować płynność finansową dywidenda miała mieć charakter 

rzeczowy, tj. na wspólników przeniesiona zostałaby własność jednej z nieruchomości, będącej 

składnikiem majątku spółki. Zdaniem spółki, wypłata dywidendy wspólnikom niezależnie od 

jej formy nie generuje przychodu po stronie podmiotu wypłacającego. Niestety, z poglądem 

tym nie zgodził się organ podatkowy. Izba skarbowa uznała, że  wartość rzeczowej 

dywidendy powinna być opodatkowana z tego względu, iż nieruchomość przekazywana 

wspólnikom na własność stanowi składnik majtku spółki, który nie był do tej pory 

opodatkowany. Jak podkreśla autorka artykułu, omawiany pogląd izby skarbowej jest 

konsekwentnie prezentowany przez organy podatkowe. Argumentują one bowiem, że wypłata 

dywidendy rzeczowej stanowi w istocie odpłatne zbycie, które na gruncie uCIT jest 

opodatkowane. Z kolei jednak sądy administracyjne w większości przypadków orzekają 

korzystnie dla podatników wskazując, że dywidenda rzeczowa jest neutralna podatkowo.  

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
Jakie są skutki w VAT sprzedaży obrazów drogą elektroniczną 

Źródło: Rzeczpospolita, Joanna Pokryszka, 17-01-2013 

Autorka artykułu analizuje wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2012 r. (I SA/Wr 

680/12). Podatniczka sprzedawała drogą internetową swoje obrazy, a jej odbiorcami byli w 

90% obywatele USA. Korzystała ona ze zwolnienia podmiotowego w VAT, jednakże w związku 

z uzyskaniem obrotu przekraczającego 150 000 zł brutto w ciągu roku, wystąpiła ona do 

organu z pytaniem, czy jest zobowiązana zarejestrować się jako podatnik VAT. Jej zdaniem, 

nie powstał obowiązek rejestracyjny, gdyż świadczy ona usługi elektroniczne, które zgodnie z 

uVAT są świadczone w miejscu siedziby lub pobytu usługobiorcy. Skoro miejscem świadczenia 

usług jest w 90% przypadków USA, wówczas obrót w ciągu roku nie przekroczy progu 

150 000 zł. Jednakże organ podatkowy uznał to stanowisko za błędne stwierdzając, że 

podatniczka nie świadczy usług elektronicznych. Te bowiem powinny być zautomatyzowane i 

wymagać minimalnego udziału człowieka. Sprawę rozstrzygnął jednak na korzyść podatniczki  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,969610-CIT--kiedy-wydatki-na-zakup-zloza-sa-kosztem-podatkowym.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,971068-Czy-spolka-zaplaci-podatek-od-wyplaty-dywidendy-rzeczowej.html
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WSA we Wrocławiu wskazując, że organ nie wyjaśnił, czy dostarczenie produktów w formie 

cyfrowej odbywało się przez Internet, czy też Internet służył jedynie do porozumiewania się. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Fiskus odda VAT od ubezpieczenia leasingu   
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 18-01-2013 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia 17 

stycznia 2013 r. (C-224/11). Trybunał orzekł w nim, że ubezpieczenie przedmiotu leasingu 

stanowi odrębną od leasingu usługę, w związku z tym nie należy do ubezpieczenia doliczać 

VAT w wysokości 23%. Wynika to z faktu, iż  usługa ubezpieczeniowa stanowi odrębne 

świadczenie od usługi leasingowej. Eksperci podkreślają, że wyrok ten ma bardzo duże 

znaczenie dla polskich firm leasingowych, które dobrowolnie odprowadziły VAT. Będą one 

mogły teraz wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty i jego zwrot. Z kolei ci, którzy 

przegrali sprawę z organem, będą mogli wystąpić o wznowienie postępowania. W kontekście 

omawianego wyroku należy zwrócić także uwagę na kwestię rozliczeń leasingodawców z 

klientami. Należy się bowiem spodziewać, że Ci leasingobiorcy, którzy nie mieli prawa do 

odliczenia VAT, wystąpią z roszczeniem do firm leasingowych o zwrot VAT. Ponadto istnieje 

prawdopodobieństwo, że fiskus zakwestionuje rozliczenie u tych leasingobiorców, którzy 

odliczyli VAT od ubezpieczenia (gdyż okazało się ono usługą zwolnioną z opodatkowania). 
[pobierz artykuł] 

 

Jaka stawka VAT od szaf wnękowych 

Źródło: Rzeczpospolita, Maciej Hadas, 18-01-2013 

Autor artykułu analizuje trzy wyroki WSA w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2013 r. (I SA/Po 

880/12, I SA/Po 881/12 i I SA/Po 882/12). W orzeczeniach tych sąd przedstawił korzystne 

dla podatników stanowisko, iż czynności polegające na zabudowie szaf wnękowych oraz 

kuchni na wymiar stanowią usługę, w związku z czym powinny być opodatkowane stawką 

VAT w wysokości 8%. Tym samym sąd zakwestionował pogląd NSA przedstawiony w wyroku 

z dnia 26 lipca 2012 r. (I FSK 483/12), w którym sąd kasacyjny stwierdził, że zabudowę szaf 

wnękowych należy traktować jak dostawę towarów, stąd powinna być ona opodatkowana 

podstawową stawką VAT. Sąd przyjął bowiem, że to wartość materiału jest elementem 

dominującym, gdyż zawsze przewyższa cenę usługi. WSA odrzucił ten pogląd uznając,  

że wskazany podział ma sztuczny charakter. Należy bowiem zawsze całościowo oceniać 

charakter transakcji złożonej. Zdaniem WSA, zabudowa szaf wnękowych zawsze będzie 

usługą. Czynność ta ma charakter modernizacji, stąd powinna być  opodatkowana stawką  

w VAT 8 % zgodnie z art. 41 ust. 12 uVAT (modernizacja części obiektów budowlanych 

zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Bonifikata pomniejszy przychód przedsiębiorstwa 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, 16-01-2013 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku WSA w Łodzi z dnia 28 listopada 2012 r. (I SA/Łd 

1188/12). Podatnik wraz z innymi wspólnikami prowadził aptekę, która udzielała bonifikat w 

taki sposób, że na paragonie fiskalnym znajdowała się informacja o rabacie od całej wartości 

sprzedaży bez zaznaczania, jaki upust przypada na dany lek. Jednakże spółka była w stanie 

określić bonifikatę udzieloną do każdej recepty na podstawie dziennych zestawień i raportów. 

Zdaniem podatnika, przychodem w omawianej sytuacji jest kwota należna z tytułu sprzedaży 

po uwzględnieniu rabatu, pomniejszona o VAT. Jednakże organ nie zgodził się z tym 

poglądem wskazując, że brak wykazania na paragonie fiskalnym rabatu w odniesieniu do 

każdego leku uniemożliwia pomniejszenie przychodu o udzielone upusty. Sprawa trafiła do  

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,970589-Jakie-sa-skutki-w-VAT-sprzedazy-obrazow-droga-elektroniczna.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,971099-Fiskus-odda-VAT-od-ubezpieczenia-leasingu.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,971048-Jaka-stawka-VAT-od-szaf-wnekowych.html?p=1
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w WSA w Łodzi, który uwzględnił skargę podatnika podkreślając, że wprawdzie rabaty 

powinny być uwzględnione na paragonie fiskalnym, to jednak brak spełnienia wymogów 

formalnych nie może pozbawiać prawa do pomniejszenia przychodu o udzielony upust. 
[pobierz artykuł] 

 
Przychód pracownika z imprezy integracyjnej  
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 17-01-2012 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 października 2012 r. (I SA/Wr 

1038/12). Spółka organizowała dla swoich pracowników spotkania integracyjne, które miały 

spowodować wzrost przychodów spółki. Udział w nich miał charakter dobrowolny, a 

organizująca te spotkania firma zewnętrzna otrzymywała ryczałtową zapłatę. Ponadto spółka 

nie była w stanie ustalić, w jakim zakresie poszczególni pracownicy skorzystali z 

pozostawionych do ich dyspozycji usług i towarów. Spółka chciała wiedzieć, czy pozostawienie 

do dyspozycji pracownika możliwości wzięcia udziału w imprezie firmowej będzie generowało 

po jego stronie przychód. Zdaniem spółki, jedynie faktycznie otrzymane nieodpłatne 

świadczenie będzie powodowało powstanie przychodu z tego źródła. Organ nie zgodził się 

jednak z tym poglądem wskazując, że już samo pozostawienie do dyspozycji pracownika 

możliwości wzięcia udziału w imprezie stanowi dla niego przychód. Powołał się on przy tym na 

uchwałę NSA w sprawie opodatkowania pakietów medycznych. Interpretację organu 

podatkowego uchylił jednak WSA we Wrocławiu wskazując, że zgodnie z przepisami uPIT 

przychodem z nieodpłatnych świadczeń jest tylko świadczenie faktycznie otrzymane. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Podatek od nieruchomości: podjazd do budynku mieszkalnego zwolniony z 
daniny 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, 17-01-2013 

Autorka artykułu prezentuje wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2013 r. (II FSK 933/11). 

Spółdzielnia mieszkaniowa zarządzała lokalami mieszkalnymi, a także wynajmowała lokale 

użytkowe. Posiadała ona prawo użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdowały się 

drogi, chodniki i parkingi służące zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych lokatorów. Sporną 

kwestią w sprawie był obowiązek opłacania podatku od nieruchomości od wskazanych dróg, 

chodników i parkingów. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych (uPOL), opodatkowaniu podlegają jedynie budowle związane z prowadzeniem 

działalności. Organ podatkowy uznał, że sam fakt posiadania budowli przez podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą powoduje, że powinny być one opodatkowane. Z kolei 

WSA nie zgodził się z tym poglądem podkreślając, że nie można wszystkich budowli 

spółdzielni traktować jako związanych z prowadzoną działalnością. Stanowisko to podtrzymał 

NSA wskazując, że zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 uPOL opodatkowaniu podlegają grunty, 

budynki i budowle będące w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,  

z wyjątkiem budynków mieszkalnych i gruntów z nimi związanych.  
[pobierz artykuł] 

 
 
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. 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/674034,bonifikata-pomniejsza-przychod-przedsiebiorstwa.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a113614&IdNumer=2590&wsp=15,61,1141,645&obrazek=16_3.png&str=16
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/674243,podatek-od-nieruchomosci-podjazd-do-budynku-mieszkalnego-zwolniony-z-daniny.html

