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CIT  
 

Odszkodowanie i kara umowna mogą być kosztem 

Źródło: Rzeczpospolita, Joanna Gawryluk, 28-02-2013 

W niniejszym artykule autorka omawia wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 lutego 2013 r. (III 

SA/Wa 2105/12). Spółka najmowała lokale użytkowe, które wykorzystywała w prowadzonej 

działalności. Niektóre umowy najmu były rozwiązywane przed upływem czasu, na który je 

zawarto z uwagi na brak rentowności dalszego prowadzenia działalności w danej lokalizacji.  

W związku z tym spółka płaciła kontrahentom odszkodowania będące karami umownymi. 

Spółka zadała pytanie organowi, czy kwoty w/w rekompensat mogą być zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów. Zdaniem spółki, ma ona prawo zaliczyć wskazane kary umowne do 

kosztów, gdyż nie mieszczą się ona w kategorii kar wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 22 uCIT 

wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. Organ uznał jednak, że spółka nie ma racji. 

Nie można bowiem rekompensować za pomocą przepisów podatkowych strat, które są 

efektem podejmowanego ryzyka gospodarczego. Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który 

uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd wskazał, że racjonalne są działania podatnika mające na 

celu zmniejszanie kosztów, wydatków i eliminowanie nieopłacalnych przedsięwzięć. Zmierzają 

one bowiem do zabezpieczenia źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. 

[pobierz artykuł] 

 
Aktywność fizyczna pracowników wpływa na wynik firmy 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksander Jarosz, 01-03-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 

2012 r. (IBPBI/2/423-1173/PC). Spółka nabywała dla swoich pracowników karnety sportowe, 

uprawniające ich do wstępu do różnego rodzaju obiektów sportowych i korzystania z zajęć 

sportowych. Przedsięwzięcie to było finansowane ze środków obrotowych firmy. We wniosku  

o interpretację wnioskodawczyni wskazała, że korzystanie z karnetów zwiększa efektywność 

pracy zatrudnionych z uwagi na większą aktywność ruchową, co z kolei przekłada się na 

większe przychody firmy. Ponadto pracownicy korzystający z kart bardziej identyfikują się ze 

spółką, stąd mniejsza jest ich rotacja, a firma może zaoszczędzić na kosztach rekrutacji. 

Wnioskodawczyni chciała potwierdzić, że wydatki na omawiane karty sportowe może 

uwzględnić w kosztach firmowych. Izba skarbowa zgodziła się ze spółką, że omawiane 

wydatki może ująć  kosztach uzyskania przychodów (KUP) jako wydatki pracownicze. Organ 

podkreślił jednak, że warunkiem niezbędnym do ujęcia w kosztach wydatków na karnety jest 

wykazanie motywacyjno – integracyjnego charakteru omawianych świadczeń dodatkowych. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
Gdy nie ma wspólnoty nie będzie zwrotu VAT 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 25-02-2013 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 19 lutego 2013 r. (I FSK 585/12).  

Wspólnota mieszkaniowa złożyła deklarację VAT – 7 za wrzesień 2009 r. wykazując podatek 

do zwrotu. Jednakże organ nie zwrócił pieniędzy podatniczce wskazując, że w 2006 r. 

wszystkie lokale znajdujące się w budynku wspólnoty zostały sprzedane na współwłasność 

dwóm spółkom. Stąd też należy uznać, że wniosek o zwrot VAT został złożony przez podmiot 

nieistniejący, gdyż byt prawny wspólnoty przestał istnieć z chwilą nabycia wszystkich lokali 

przez dwóch współwłaścicieli. Wspólnota nie zgadzała się z twierdzeniami organu i złożyła 

skargę do sądu. Podkreśliła w niej, że jej byt prawny trwa tak długo, jak długo istnieją 

wyodrębnione, samodzielne lokale znajdujące się we współwłasności dwóch podmiotów. 

Jednakże zarówno WSA, jak i NSA przyznały rację fiskusowi. Sądy podkreśliły, że wspólnota 

mieszkaniowa istnieje wtedy, gdy w danej nieruchomości istnieją co najmniej dwa podmioty  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,985003-Odszkodowanie-i-kara-umowna-moga-byc-kosztem-podatkowym.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,985407-Wydatki-na-karty-na-korzystanie-z-zajec-sportowych-sa-kosztem.html
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będące odrębnymi właścicielami różnych lokali. Zatem należy uznać, że w omawianej sprawie 

byt prawny wspólnoty ustał z chwilą zakupu wszystkich lokali przez dwóch współwłaścicieli. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Bankowóz daje prawo do odliczenia całego VAT   
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, 01-03-2013 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2013 r.  

(III SA/Wa 2016/12). Podatnik prowadził działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa 

prawnego i podatkowego. Postanowił on nabyć bankowóz, który miał mu służyć do transportu 

materiałów związanych ze świadczeniem w/w usług. We wniosku o interpretację podatnik 

wskazał, że bankowóz jest mu niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych 

dokumentów zawierających wrażliwe dane. Jednakże organ uznał, że podatnik nie będzie 

mógł odliczyć całego podatku VAT w związku z nabyciem w/w pojazdu, gdyż jego profil 

działalności nie wskazuje, iż bankowóz będzie wykorzystywany w sposób uzasadniający pełne 

odliczenie podatku, tj. nie będzie służył ochronie transportowanych wartości pieniężnych. 

Podatnik złożył skargę do WSA, który przyznał mu rację. Sąd podkreślił, że żaden przepis 

uVAT nie uzależnia prawa do odliczenia całego VAT od sposobu wykorzystywania bankowozu. 

Zdaniem WSA, do pełnego odliczenia VAT wystarczy, aby kupiony pojazd posiadał  

w dowodzie rejestracyjnym adnotację, iż jest zarejestrowany jako pojazd  

specjalny – bankowóz.  
[pobierz artykuł] 

 

Spór o VAT na usługi magazynowania 

Źródło: Rzeczpospolita, PW, 28-02-2013 

Autor artykułu analizuje opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) 

w sprawie, w której NSA skierował do Trybunału pytanie prejudycjalne (C-155/12). Kwestią 

sporną, którą ma rozstrzygnąć TSUE, jest miejsce opodatkowania kompleksowych usług 

magazynowania towarów (poza magazynowaniem towarów wykonywany jest szereg innych 

usług), tj. czy powinny być one opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości, czy też  

w kraju siedziby usługobiorcy. Zdaniem Rzecznika Generalnego, jeżeli w kompleksowej 

usłudze magazynowania towarów świadczeniem przeważającym jest ich przechowywanie, 

całe świadczenie powinno być opodatkowane w kraju położenia magazynu. Należy bowiem 

mieć na uwadze, że kompleksowe usługi magazynowania muszą być powiązane z prawem do 

użytkowania konkretnej nieruchomości. Każdą sprawę trzeba jednak rozpatrywać 

indywidualnie biorąc pod uwagę treść umowy handlowej oraz zakres wykonywanych 

czynności. Jak wskazuje autor artykułu, opinie Rzecznika Generalnego Trybunału nie mają 

mocy wiążącej. Jednakże trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż w wielu przypadkach zawarte  

w nich poglądy znajdują odzwierciedlenie w późniejszych tezach wyroków TSUE.    
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Jednorazowa amortyzacja w ramach leasingu finansowego 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Beata Siwkowska, 25-02-2013 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 

grudnia 2012 r. (ITPB1/415-1091/12/WM). Podatnik prowadzący działalność gospodarczą 

rozpoczął w 2012 r. użytkowanie środka trwałego zaliczanego do grupy 802 zgodnie  

z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) w ramach umowy leasingu finansowego. Jego wartość 

nie przekraczała 50.000 euro, zaś zgodnie z uPIT wnioskodawca był małym podatnikiem. 

Chciał on wiedzieć, czy może dokonać jednorazowej amortyzacji wskazanego środka 

trwałego. Odnosząc się do w/w stanu faktycznego organ podatkowy uznał, że podatnik ma 

prawo skorzystać z jednorazowej amortyzacji w/w środka trwałego użytkowanego w ramach  

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/684716,gdy-nie-ma-wspolnoty-nie-bedzie-zwrotu-vat.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/686075,bankowoz-daje-prawo-do-odliczenia-calego-vat.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,985216-ETS-rozstrzygnie-gdzie-opodatkowac-usluge-magazynowania.html
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umowy leasingu finansowego. Przytaczając odpowiednie zapisy uPIT izba skarbowa wskazała, 

że podatnik spełnia wszystkie przesłanki konieczne do jednorazowej amortyzacji środka 

trwałego, tj. wartość środka trwałego nie przekracza 50.000 euro, podatnik ma status małego 

podatnika zgodnie z uPIT, a środek trwały należy do grupy 3-8  KŚT.  
[pobierz artykuł] 

 
Przedsiębiorca nie sprzeda samochodu bez podatku 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 28-02-2012 

Autor artykułu analizuje planowaną zmianę, która ma być wprowadzona do uPIT w zakresie 

przychodów z działalności gospodarczej. Chodzi konkretnie o kwoty uzyskiwane ze sprzedaży 

samochodów firmowych niebędących środkami trwałymi ze względu na ich przewidywany 

okres użytkowania krótszy niż rok. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

przedsiębiorca nie musi wprowadzać do ewidencji środków trwałych samochodu kupionego na 

potrzeby firmy, jeżeli jego przewidywany okres używania nie będzie dłuższy niż rok. Z kolei  

wyniku sprzedaży takiego pojazdu po upływie np. 10 miesięcy kwota uzyskana z tej 

transakcji nie zostania zaliczona do przychodów z działalności gospodarczej. Przepisy uPIT 

wskazują bowiem ściśle, co jest przychodem z działalności gospodarczej, a w katalogu tym 

nie ma omawianego przysporzenia. Stąd też ustawodawca chce rozszerzyć katalog 

przychodów z działalności gospodarczej. Autor artykuł wskazuje jednak, że nawet po 

wprowadzeniu omawianej planowanej zmiany przepisów przedsiębiorca będzie mógł 

przekazać auto firmowe na potrzeby osobiste. Czynność ta również nie będzie generowała 

przychodu z działalności gospodarczej.  
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Fiskus może zweryfikować odmowę przekazania zajętej kwoty 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Małgorzata Żujewska, 25-02-2013 

Autorka artykułu prezentuje wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2013 r. (II FSK 1021/11). Chcąc 

wyegzekwować środki za niezapłacone podatki fiskus zajął wierzytelność podatnika,  

która przysługiwała mu względem jednego z kontrahentów. Ten jednak nie chciał przekazać 

pieniędzy organowi składając oświadczenie, iż nie uznaje dokonanego zajęcia w związku  

z brakiem zobowiązań w stosunku do podatnika. Jednakże w wyniku przeprowadzonej 

kontroli zasadności odmowy uznania zajęcia okazało się, że kontrahent dokonał wielu wpłat 

gotówkowych na rzecz podatnika po otrzymaniu zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez 

organ. Stąd też urząd skarbowy wydał postanowienie o wysokości nieprzekazanej kwoty 

przez kontrahenta podatnika. W związku ze złożeniem zażalenia na to rozstrzygnięcie sprawa 

trafiła do WSA, a ostatecznie do NSA. Sąd kasacyjny uznał, że organ jest uprawniony do 

przeprowadzenia kontroli mającej na celu ustalenie istnienia wymagalnej wierzytelności. 

Jeżeli wykaże ona, że kontrahent bezpodstawnie uchylał się od przekazania środków, 

wówczas organ wydaje postanowienie określając wysokość nieprzekazanej kwoty, która może 

być ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej. 
[pobierz artykuł] 
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