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CIT  
 

Poczęstunek dla akcjonariuszy to nie reprezentacja 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 29-08-2013 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 sierpnia 

2013 r. (IPTPB3/423-142/12-11/13-S/IR). Spółka poniosła szereg wydatków związanych z 

organizacją walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Były to m.in. wydatki na opłaty notarialne, 

obsługę informatyczną, usługi gastronomiczne (drobny poczęstunek), wynajem sali oraz na 

ogłoszenia w prasie oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zdaniem spółki, może ona 

zaliczyć w/w wydatki do kosztów uzyskania przychodów (KUP), gdyż mają one charakter 

kosztów funkcjonowania firmy, są związane z działalnością jej organów oraz służą 

zabezpieczeniu źródła przychodów. Fiskus jednak nie zgodził się z wnioskodawczynią, stąd też 

sprawa trafiła do WSA w Łodzi. Sąd I instancji stanął po stronie spółki wskazując m.in., że 

wydatki na usługi gastronomiczne nie są kosztami reprezentacji. Mają one bowiem kreować 

pozytywny wizerunek przedsiębiorcy wśród kontrahentów, a w omawianej sprawie ich celem 

było jedynie sfinansowanie zwyczajowego poczęstunku dla akcjonariuszy. Organ wydając 

interpretację po raz drugi uznał stanowisko spółki za prawidłowe zezwalając na zaliczenie do 

kosztów dokonanych przez nią wydatków.  

[pobierz artykuł] 

 
Większe zużycie maszyn może stanowić koszt 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 27-08-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku NSA z dnia 21 sierpnia 2013 r. (II FSK 2452/11). 

Sprawa dotyczyła spółki świadczącej usługi budowlane. W prowadzonej działalności 

wykorzystywała ona maszyny użytkowane na podstawie umów leasingu. Spółka wskazała,  

że umowy te są dwojakiego rodzaju: z wyższymi ratami leasingowymi uwzględniające ryzyko 

dostawcy maszyn w razie gdyby sprzęt został bardziej zużyty niż wynikałoby to z limitów 

ustalonych w umowie. Drugi wariant zakładał niższe raty leasingowe oraz wypłatę 

odszkodowania dla leasingodawcy przez podatniczkę w razie zużycia maszyn ponad normę. 

Spółka podpisała umowy leasingu zgodnie z drugim wariantem. Stąd też chciała wiedzieć,  

czy w razie konieczności wypłaty odszkodowania leasingodawcy będzie mogła zaliczyć je do 

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

gdyż brak jest związku między wypłaconym odszkodowaniem a  przychodami spółki. Spółka 

złożyła skargę do WSA, która została uwzględniona. Podobnie NSA przyznał jej rację. Sąd 

kasacyjny zarzucił organowi, że rozpatrując sprawę skupił się jedynie na ocenie związku 

wydatku z przychodem. Nie ocenił jednak, czy wydatek był konieczny.  

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
VAT: Reprezentant firmy zawinił, przedsiębiorca zapłaci 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, 26-08-2013 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Szczecinie z 24 lipca 2013 r. (I SA/Sz 

151/13). Podatniczka ustanowiła pełnomocnika do wystawiania faktur. Po przeprowadzeniu 

kontroli w firmie okazało się, że jedna z faktur dokumentowała sprzedaż towaru, którego 

spółka nie posiadała, a dwie inne faktury dotyczyły sprzedaży urządzeń będących środkami 

trwałymi. W trakcie kontroli podatniczka zeznała, że nie zapłaciła VAT z w/w faktur, gdyż nie 

wiedziała o dokumentach wystawionych przez pełnomocnika, który, jej zdaniem, przekroczył 

zakres udzielonego mu pełnomocnictwa sprzedając urządzenia firmowe bez jej wiedzy  

i zgody. Jednakże pełnomocnik twierdził, iż poinformował podatniczkę o wystawieniu faktur. 

Według fiskusa, VAT ze spornych faktur powinien być zapłacony zgodnie z art. 108 ust. 1 

uVAT.  Sprawa trafiła do WSA w Szczecinie, który oddalił skargę podatniczki. Sąd I instancji  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1042884-CIT--Spolka-moze-odliczyc-wydatki-na-walne-zgromadzenie.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/727787,wieksze-zuzycie-maszyn-moze-stanowic-koszt.html
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wskazał, że czynności dokonane przez pełnomocnika zawsze obciążają podatnika, gdyż działa 

on w jego imieniu i na jego rzecz. Skoro zgodnie z art. 108 ust 1 uVAT wystawienie faktury 

powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT, firma musi zapłacić podatek bez 

względu na fakt, czy wiedziała o wystawionych dokumentach. 
 

[pobierz artykuł] 

 
NSA: rozbiórka budynku objęta podstawową, 23-proc. stawką VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Mat , 28-08-2013 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2013 r. (I FSK 1346/12). 
Firma podatnika wygrała przetarg na rozbiórkę budynków mieszkalnych. Zgodnie  

z przyjętymi ustaleniami, po wyburzeniu budynków w ich miejscu miały powstać obiekty 

mieszkalno-usługowe. Podatnik nie był pewien, jaką stawką VAT powinny być objęte prace 

rozbiórkowe. We wniosku o interpretację spytał on izbę skarbową, czy omawiane roboty 

mogą być opodatkowane stawką 8%, gdyż są to roboty budowlano-montażowe dotyczące 

obiektów objętych społecznym budownictwem mieszkaniowym. Jednakże organ uznał ten 

pogląd za błędny wskazując, że obniżoną stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, 

remontu, modernizacji lub przebudowy obiektów mieszkaniowych lub ich części, a rozbiórka 

nie jest żadną z tego typu usług. Powinna być więc opodatkowana podstawową stawką VAT. 

Wprawdzie podatnik złożył skargę do WSA w Szczecinie, jednakże została ona oddalona. Sąd 

podzielił stanowisko fiskusa wskazując, że rozbiórka obiektu powoduje jego likwidację, a nie 

budowę, przebudowę, remont czy modernizację. Tożsame orzeczenie wydał także NSA. 
[pobierz artykuł] 

 

Lakoniczne uzasadnienie do poprawki 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 30-08-2013 

Autorka artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2013 r. (I FSK 1134/12). Podatnik 

prowadził działalność w zakresie handlu obwoźnego na straganach i targowiskach. W związku 

z przeprowadzoną kontrolą podatkową urzędnicy ustalili, że przedsiębiorca nie 

ewidencjonował całego obrotu dla celów VAT. Okazało się, że podatnik zatrudniał kilka osób, 

które uzyskiwały utarg w wysokości znacznie przewyższającej tę wskazaną w ewidencji. 

Fiskus ustalił więc podstawę opodatkowania w VAT w drodze szacowania posługując się 

nietypową metodą (z uwagi na charakter branży) zeznań świadków, którzy podawali 

rzeczywiste kwoty obrotu. Przedsiębiorca nie negował tego, że nie dopełnił części obowiązków 

dla celów VAT, jednakże kwestionował wiarygodność części świadków. Sprawa trafiła do WSA, 

który oddalił skargę wskazując, że decyzja organu określająca podatek VAT była poprawna 

merytorycznie, a wszelkie aspekty sprawy zostały wyjaśnione. Podatnik złożył skargę 

kasacyjną do NSA, która została uwzględniona. NSA wskazał, że uzasadnienie wyroku WSA 

nie było wystarczające, gdyż sąd I instancji nie odniósł się w nim do zeznań świadków,  

a zdaniem NSA miał taki obowiązek z uwagi na nietypową metodę szacowania obrotu. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

NSA: gminna dotacja na przedszkole nie jest kosztem podatkowym 

Źródło: Rzeczpospolita, Mat, 28-08-2013 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 28 sierpnia 2013 r. (I FSK 2534/11). 
Podatniczka prowadziła prywatne przedszkole finansowane z wpłat rodziców oraz dotacji 

gminnych. W związku z tym, iż dotacje nie były przeznaczane na konkretne wydatki 

podatniczka nie wiedziała, w jakiej proporcji wydatki na przedszkole pokrywa z dotacji,  

a w jakiej z wpłat rodziców. Stąd też chciała ona zaliczyć do kosztów wszystkie wydatki 

według takiej proporcji, w jakiej dotacja bierze udział w przychodach z prowadzonej 

działalności. Jednakże organ uznał, że skoro dotacja jest zwolniona z PIT, to wszelkie wydatki  

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/727453,vat-reprezentant-firmy-zawinil-przedsiebiorca-zaplaci.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1042855-NSA--rozbiorka-budynku-objeta-podstawowa--23-proc--stawka-VAT.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1043147-NSA--Zwiezle-uzasadnienie-do-poprawki.html
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finansowane  z tego źródła nie podlegają zaliczeniu do kosztów. Sprawa trafiła do WSA, który 

uchylił interpretację izby skarbowej. Zdaniem sądu, skoro wydatki na przedszkole nie były 

finansowane bezpośrednio z dotacji, więc koszty powinny być rozliczane proporcjonalnie. 

Wyrok został zaskarżony do NSA, a ten uwzględnił skargę fiskusa uznając, iż podatniczka 

powinna była wyłączyć z kosztów całą kwotę dotacji.  
[pobierz artykuł] 

 
Odszkodowanie za zerwanie kontraktu opodatkowane ryczałtem 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 30-08-2013 

Autorka artykułu analizuje wyrok WSA w Białymstoku z 18 czerwca 2013 r.( I SA/Bk 185/13). 

Podatniczka wynajmowała lokale użytkowe, opodatkowując uzyskiwane przychody ryczałtem 

od przychodów ewidencjonowanych. Umowa najmu z jedną ze spółek miała być wcześniej 

rozwiązana na prośbę najemcy z uwagi na nieopłacalność prowadzenia działalności  

w wynajmowanym lokalu. W wyniku zawartego porozumienia podatniczka otrzymała od 

najemcy odszkodowanie w wysokości 50.000 zł netto. Zdaniem wnioskodawczyni, otrzymane 

odszkodowanie powinno być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 

jako przychód z najmu. Jednakże organ uznał ten pogląd za błędny twierdząc, że otrzymane 

środki mają zrekompensować jej straty za wcześniejsze rozwiązanie umowy, a także nie 

stanowią one czynszu najmu oraz nie zostały otrzymane w związku z najmem lokalu. 

Zdaniem organu, otrzymane odszkodowanie stanowi przychód z innych źródeł. Sprawa trafiła 

do WSA w Białymstoku, który uchylił interpretację izby skarbowej. Sąd wskazał,  

że przychodami z umowy najmu jest nie tylko czynsz, ale wszystko to, co uzyskuje najemca 

na jej podstawie. Stąd też omawiane odszkodowanie nie będzie przychodem z innych źródeł. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Udziały jako prawo majątkowe objęte zastawem skarbowym 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Małgorzata Smolnik, 29-08-2013 

Autorka artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 17 lipca 2013 r. (II FSK 2119/11). Fiskus 

zabezpieczył dług podatnika w podatku PIT za 2003 r. stosując zastaw skarbowy na udziałach 

w trzech spółkach. Jednakże zdaniem pełnomocnika podatnika zastaw na udziałach w dwóch 

spółkach powinien być wykreślony z rejestru, gdyż wartość jednostkowego udziału nie 

przekraczała ustawowego wówczas progu, tj. 11.300 zł (zgodnie z art. 41 § 1 Ordynacji 

podatkowej). W związku z tym, iż fiskus nie dopatrzył się żadnego uchybienia przy 

ustanawianiu zastawu skarbowego, podatnik złożył skargę do WSA, a wskutek niekorzystnego 

wyroku wydanego przez sąd I instancji – także skargę do NSA. Jednakże sąd kasacyjny 

również nie podzielił stanowiska podatnika. Zdaniem NSA, za błędny należy uznać pogląd,  

iż wysokość limitu uprawniająca do objęcia zastawem skarbowym prawa majątkowego jest to 

kwota, której powinna odpowiadać wartość jednego prawa majątkowego, tj. jednego z wielu 

praw posiadanych przez podatnika w danej spółce. NSA wskazał, że pojęcie „zbywalne prawa 

majątkowe” dotyczy także łącznej wartości poszczególnych udziałów w spółce.  
[pobierz artykuł] 
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