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CIT  
 

Urzędnicy fiskusa nie mogli odmówić preferencji 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 05-09-2013 

W niniejszym artykule autorka omawia wyrok NSA z dnia 4 września 2013 r. (II FSK 

2581/11). Spółdzielnia mieszkaniowa posiadającą w swoich zasobach budynki mieszkalne 

oraz lokale użytkowe postanowiła utworzyć fundusz zasobów mieszkaniowych. Odpisy na 

fundusz generowały koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zdaniem spółdzielni, ma 

ona prawo zaliczyć do kosztów odpisy na fundusz remontowy  naliczony od lokali użytkowych, 

gdyż  zgodnie z art. 6  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zasoby mieszkaniowe 

obejmują budynki mieszkalne i użytkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jednakże organ 

nie podzielił tego stanowiska twierdząc, że lokale użytkowe nie powinny być zaliczane do 

zasobów mieszkaniowych. Spółka zaskarżyła to rozstrzygniecie, a rację przyznał jej najpierw 

WSA, a następnie NSA. WSA wskazał, że fiskus dokonał zawężającej interpretacji pojęcia 

„zasoby mieszkaniowe” ograniczając się tylko do wykładni językowej tekstu prawnego.  

Z kolei NSA potwierdził, że w związku z odesłaniem w uCIT do ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych należy odczytywać pojęcie zasobów mieszkaniowych zgodnie z tą ustawą. 

[pobierz artykuł] 

 
Spółka odliczy wydatki poniesione w ramach sprzedaży premiowej 

Źródło: Rzeczpospolita, Adam Jerzykowski, 02-09-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 

czerwca 2013 r. (IPPB5/423-336/13-2/JO). Spółka sprzedawała nawozy sztuczne za 

pośrednictwem dystrybutorów oraz sieci sklepów. Struktura sprzedaży wyglądała w ten 

sposób, że dystrybutorzy nabywali towary od spółki, a następnie odsprzedawali je sklepom. 

W celu zwiększenia sprzedaży spółka opracowała plan przyznawania premii, zgodnie  

z którym sklepy uzyskiwały prawo do otrzymania nagrody w postaci wycieczki lub bonusu 

kwotowego w przypadku przekroczenia określonego poziomu zakupów od dystrybutorów. 

Rezerwacji wycieczki dokonywała spółka, a jej nabywcą był dystrybutor, który obciążał spółkę 

kosztami wystawiając fakturę VAT na jej rzecz. Przekazując bonus kwotowy dla danego 

sklepu dystrybutor także wystawiał fakturę VAT. Spółka odliczała VAT z faktur wystawionych 

przez dystrybutora, a do kosztów zaliczała wartość netto przekazywanych bonusów. Zdaniem 

spółki, dniem poniesienia omawianych kosztów jest dzień, na który ujęto je w księgach 

rachunkowych podatniczki. Organ w pełni podzielił pogląd spółki co do zakwalifikowania 

omawianych wydatków do kosztów oraz momentu ujęcia ich w kosztach.  

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
Prawo do korekty VAT przy zmianie przeznaczenia budynku 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 02-09-2013 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 lipca 2013 r. 

(IPTPP2/443-401/13-4/PR). W latach 1999-2009 powiat rozbudowywał budynek szpitala. Od 

2008 r. do 31 lipca 2011 r. korzystał z niego nieodpłatnie samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej (SPZOZ) na podstawie umowy użyczenia. W związku z nieodpłatnym charakterem 

użytkowania budynku brak było podstaw do naliczania podatku VAT należnego. Z końcem 

lipca 2011 r. SPZOZ został zlikwidowany, a w jego miejsce utworzono spółkę prawa 

handlowego, której jedynym udziałowcem był powiat. Powiat wydzierżawił spółce budynek 

szpitala, osiągając z tego tytułu przychody. Zdaniem wnioskodawcy, w związku ze zmianą 

przeznaczenia budynku szpitalnego, może on dokonać korekty podatku naliczonego zgodnie  

z art. 91 ust. 2 i 3 uVAT. Organ uznał stanowisko powiatu za prawidłowe. Izba skarbowa 

wskazała, że z uwagi na rozpoczęcie wykorzystywania budynku do czynności  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1045004-Fundusz-remontowy-a-CIT--Odpis-na-fundusz-lokalu-uzytkowego-jest-kosztem-podatkowym-spoldzielni-mieszkaniowym.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1043346-Wydatki-poniesione-w-ramach-sprzedazy-premiowej-sa-kosztem.html
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opodatkowanych VAT powiat może skorygować VAT naliczony związany z budową szpitala  

w wysokości 1/10 kwoty podatku za każdy rok wykorzystywania nieruchomości do czynności 

opodatkowanych aż do 10-letniego okresu korekty. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Prace dla naszych przedstawicielstw nie zawsze z polską daniną 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Mariusz Szulc, 05-09-2013 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z 7 sierpnia 2013 

r. (IPTPP2/443-322/13-7/JN). Polska spółka prowadziła działalność w zakresie montowania i 

serwisu systemów alarmowych, klimatyzacji i telewizji przemysłowej. Planowała ona podpisać 

umowę, zgodnie z którą miałaby świadczyć usługi w polskim konsulacie na Białorusi.  

W związku z tym zapytała ona Ministra Finansów, czy może stosować stawkę VAT  

w wysokości 0% przewidzianą dla usług świadczonych na rzecz zwolnionych z VAT organizacji 

międzynarodowych, które mają siedzibę na terytorium państwa trzeciego. Przedstawiając 

swoje stanowisko w sprawie spółka uznała, że nie będzie mogła skorzystać z w/w stawki, 

gdyż konsulat nie jest podatnikiem VAT, zatem miejscem świadczenia usług będzie 

terytorium RP. W odpowiedzi na złożony wniosek organ stwierdził natomiast, że montując 

systemy alarmowe i klimatyzacje spółka świadczy usługi związane z nieruchomością, które 

opodatkowane będą w miejscu ich położenia, tj. na Białorusi. Z kolei systemy bezprzewodowe 

będą opodatkowane w Polsce według podstawowej stawki, gdyż nie są montowane na stałe.  
[pobierz artykuł] 

 

Są problemy z rozliczaniem kart paliwowych 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 06-09-2013 

Autor artykułu analizuje aktualne orzecznictwo organów i sądów administracyjnych  

w zakresie rozliczania kart paliwowych, oferowanych przez leasingodawców ich klientom. 

Firmy płacą za paliwo kartą, a koncern paliwowy wystawia fakturę leasingodawcy, który 

odlicza z niej VAT i refakturuje koszty na leasingobiorcę. Pan Przemysław Wojtasik wskazuje, 

że fiskus zgadza się na to, aby firmy leasingowe odliczały cały VAT z faktury wystawionej 

przez koncern paliwowy, a następnie refakturowały koszty na klientów. W omawianej sytuacji 

ma bowiem zastosowanie art. 7 ust. 8 uVAT, zgodnie z którym gdy kilka podmiotów dokonuje 

dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje go bezpośrednio 

ostatniemu w kolejności nabywcy, przyjmuje się, że dostawy towarów dokonał każdy z tych 

podmiotów (IPPP2/443-510/13-4/MM, ILPP4/443-122/13-2/EWW). Jednakże sądy mają 

odmienne zdanie na ten temat. Zgodnie z wyrokiem NSA z 2012 r. (I FSK 1177/11), firmy 

udostępniające karty paliwowe świadczą jedynie usługę finansową. Nie sprzedają natomiast 

paliwa, więc to stacja benzynowa powinna wystawiać fakturę na leasingobiorcę. W innym 

przypadku ani leasingodawca, ani leasingobiorca nie mogą odliczyć podatku VAT. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Sąd: trzeba płacić podatek od zwróconych składek ZUS 

Źródło: Rzeczpospolita, Jaga, 05-09-2013 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 5 września 2013 r. (II FSK 2531/11). 
Sprawa dotyczyła menedżera, któremu w latach 2000 - 2007 spółka płaciła wynagrodzenie za 

świadczoną pracę oraz oddzielnie pensję za udział w jej zarządzie. Od całości dochodu firma 

potrącała składki na ubezpieczenie społeczne. W 2009 r. podatniczka uświadomiła sobie,  

że nie powinna była odprowadzać składek od wynagrodzenia za udział w zarządzie spółki.  

W związku z tym, iż były one nienależne, ZUS zwrócił menedżerowi ok. 168000 zł. Z uwagi 

na to, iż spółka potrącała zapłacone składki zdrowotne od zaliczki na podatek PIT po ich 

zwróceniu przez ZUS menedżer musiał dopłacić brakującą część zaliczki. Jednakże, jego  

http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a121231&IdNumer=2758&wsp=24,64,1131,663&obrazek=16_3.png&str=16
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/730058,prace-dla-naszych-przedstawicielstw-nie-zawsze-z-polska-danina.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1045234-VAT--watpliwosci-przy-rozliczaniu-kart-paliwowych.html
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zdaniem, powinna ona dotyczyć jedynie lat 2003 – 2007, gdyż za wcześniejsze 3 lata podatek 

przedawnił się. Organ uznał ten pogląd za błędny, stąd mężczyzna złożył skargę do WSA, 

która została oddalona. WSA podkreślił, że przy rozpatrywaniu kwestii przedawnienia należy 

brać pod uwagę w analizowanym przypadku rok zwrócenia składek, a nie rok, w którym były 

one nienależne. Stanowisko to potwierdził NSA oddalając skargę kasacyjną. 
[pobierz artykuł] 

 
NSA: certyfikat rezydencji podatkowej nie ma terminu ważności 
Źródło: Rzeczpospolita, J.K., 04-09-2013 

Autor artykułu analizuje dwa wyroki NSA z dnia 4 września 2013 r. (II FSK 2579/11, II FSK 

2580/11). Bank pobierał jako płatnik podatek od przychodów osiąganych przez osoby 

niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP na podstawie aktualnych certyfikatów 

rezydencji. Dzięki nim bank mógł stosować stawki określone w umowach o unikaniu 

podwójnego opodatkowania. W związku z powyższym bank zapytał Ministra Finansów, jak 

długo jest ważny certyfikat rezydencji. Zdaniem wnioskodawcy, certyfikat zachowuje swoją 

aktualność tak długo, jak długo osoba, której dotyczy, nie zmienia miejsca zamieszkania. 

Bank wskazał dodatkowo, że wypłacając klientom pieniądze żąda od nich każdorazowo 

oświadczenia, iż nie zmienili miejsca zamieszkania. Odnosząc się do tak przedstawionego 

stanu faktycznego organ uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając,  

że bank musi żądać każdorazowo od swoich klientów okazania aktualnych certyfikatów 

rezydencji. Wnioskodawca zaskarżył interpretację izby skarbowej, a rację przyznał mu 

najpierw WSA, a następnie NSA. Sądy zgodnie potwierdziły, że certyfikat rezydencji nie ma 

określonej daty ważności, stąd też bank nie musi żądać go każdorazowo od swoich klientów. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Porty rzeczne nie są zwolnione z podatku od nieruchomości 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Mariusz Szulc, 03-09-2013 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Gliwicach z dnia 6 sierpnia 2013 r. (I SA/Gl 94/13). 

Prezydent miasta określił spółce zarządzającej portem rzecznym podatek od nieruchomości, 

gdyż  jego zdaniem grunty i budowle związane z funkcjonowaniem portu rzecznego nie 

korzystają ze zwolnienia z opodatkowania dla budowli infrastruktury portowej oraz budowli 

infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich, jak i zajętych pod nie 

gruntów (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Z uwagi na to,  

iż niekorzystne dla spółki stanowisko podtrzymało samorządowe kolegium odwoławcze, 

podatniczka złożyła skargę do WSA. Spółka podkreśliła w niej, że skoro żaden akt prawny nie 

definiuje pojęcia „infrastruktura portowa”, stąd też zwolnione z daniny powinny być porty 

morskie i rzeczne. Jednakże WSA nie podzielił tego poglądu wskazując, że infrastruktura 

portowa jako dotycząca portów morskich została wyjaśniona w ustawie o portach  

i przystaniach morskich. Opierając się na wykładni systemowej należy przyjąć, że tak samo 

należy traktować infrastrukturę portową na gruncie przepisów podatkowych. 
[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://prawo.rp.pl/artykul/758334,1045249-Zwrocone-skladki-ZUS-z-podatkiem-dochodowym.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1044884-NSA--Certyfikat-rezydencji-podatkowej-nie-ma-terminu-waznosci.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/729479,porty-rzeczne-nie-sa-zwolnione-z-podatku-od-nieruchomosci.html

