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CIT  
 

Dochód z lokali użytkowych bez zwolnienia w CIT 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Mariusz Szulc, 05-11-2013 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 

października 2013 r. (IPTPB3/423-264/13-4/GG). Wspólnota mieszkaniowa liczyła 9 lokali 
mieszkalnych i 3 użytkowe. W jednym z lokali użytkowych nie była prowadzona działalność 

gospodarcza, a dwa pozostałe były wykorzystywane na cele pomocy społecznej. Wspólnota 
wystąpiła do Ministra Finansów z pytaniem, czy będzie musiała płacić podatek CIT od 

dochodów uzyskanych z lokali użytkowych. Zdaniem podatniczki nie będzie ona zobowiązana 

do zapłaty podatku. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 44 uCIT, wolne od podatku są 
dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części 

przeznaczonej na cele związane z ich utrzymaniem. Ponadto jeden z lokali użytkowych nie 
jest w ogóle wykorzystywany do prowadzenia działalności, natomiast w dwóch pozostałych 

realizowane są zadania własne gminy. Organ uznał ten pogląd za błędny. Zdaniem izby 
skarbowej, w/w zwolnienie dotyczy tylko lokali mieszkalnych. Stąd też wszelkie dochody  

z lokali użytkowych podlegają opodatkowaniu. 

[pobierz artykuł] 

 
Rzecznik TSUE: Polska może pobierać podatek od zagranicznych funduszy 

Źródło: Rzeczpospolita, kapt, 06-11-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie opodatkowania w Polsce dywidend wypłacanych 
zagranicznym funduszom inwestycyjnym. Sprawa dotyczyła amerykańskiego funduszu 

Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company. Jego zdaniem, wypłacana mu 

dywidenda powinna być zwolniona z opodatkowania tak jak w przypadku funduszy unijnych, 
stąd wystąpił do fiskusa z wnioskiem o zwrot podatku. W związku z odmową w I i II instancji 

sprawa trafiła do WSA w Bydgoszczy, który skierował do TSUE pytanie, czy odmienne 
traktowanie funduszy spoza UE narusza Traktat o funkcjonowaniu UE (swobodę przepływu 

kapitału). Zdaniem rzecznika generalnego TSUE Polska może pobierać podatek od dywidend 
wypłacanych funduszom spoza UE z uwagi na to, iż polskie organy nie są w stanie 

zweryfikować informacji na temat działalności tych funduszy. Traktat zezwala krajom 
członkowskim odmiennie traktować podatników w zależności od ich miejsca zamieszkania lub 

inwestowania kapitału. Nie można jednak ich dyskryminować w swobodnym przepływie 

kapitału.  

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
Spółka komunalna jest odrębnym podatnikiem VAT 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 04-11-2013 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 30 października 2013 r. (I FSK 1397/12). Gmina 
utworzyła spółkę prawa handlowego, w której posiadała 100% udziałów. Jej zadaniem było 

świadczenie usług użyteczności publicznej, a zostało ono przekazane przez gminę na 
podstawie ustawy o gospodarce komunalnej. Spółka uważała, że nie jest zobowiązana płacić 

VAT od świadczonych usług sprzątania i tym samym wystawiać faktur VAT, gdyż 

wykonywanie zadań publicznych zleconych przez gminę nie jest usługą i w związku z tym nie 
podlega VAT. Wystąpiła ona o interpretację w tym zakresie, jednakże organ uznał jej pogląd 

za nieprawidłowy. Według izby skarbowej podatniczka jako spółka prawa handlowego jest 
odrębnym podatnikiem VAT, stąd też jest zobowiązana do rozliczania tego podatku. WSA  

w Poznaniu uchylił interpretację organu wskazując, że wnioskodawczyni jako komunalna 
osoba prawna jest w znacznym stopniu zależna od gminy i wykonując zadania zlecone przez 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/743732,dochod-z-lokali-uzytkowych-bez-zwolnienia-w-cit.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1062719-Rzecznik-TSUE--Polska-moze-pobierac-podatek-od-zagranicznych-funduszy.html
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nią nie nawiązuje stosunku prawnego z gminą. Ostatecznie NSA rozstrzygnął sprawę na   

korzyść fiskusa. Zdaniem sądu kasacyjnego spółka komunalna jest odrębnym podatnikiem 
VAT, gdyż jako firma działa na własny rachunek. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Dokumenty od oszusta nie pozbawiają preferencji 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 05-11-2013 

W niniejszym artykule autorka omawia wyrok WSA w Krakowie z dnia 11 września 2013 r.  

(I SA/Kr 683/13). Podatnik nabywał towary od swojego kontrahenta, a dostawy uzgadniane 
były z przedstawicielem firmy. W 2011 r. dostawca poinformował, że jego firma kończy 

działalność, jednakże on sam rozpoczął tego typu działalność i może sprzedawać podatnikowi 
te same towary. Stąd przez kilka miesięcy przedstawiciel dostarczał podatnikowi wyroby, 

potwierdzając to fakturami wystawianymi na swoją firmę. Okazało się jednak, że dostawca 
nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT, a dostarczane towary nadal pobierane były od 

firmy, z którą pierwotnie współpracował. Otrzymywane od niej faktury dostawca niszczył  
i wystawiał nowe. Podatnik zapytał więc fiskusa, czy ma prawo odliczyć VAT z faktur 

wystawionych przez dostawcę. Organ uznał, że podstawą do odliczenia mogą być jedynie 

duplikaty faktur wystawionych przez firmę, z którą pierwotnie współpracował przedstawiciel. 
Rzeczywista transakcja zachodziła bowiem między tą firmą a podatnikiem. Pogląd ten 

podtrzymał WSA w Krakowie. Sąd podkreślił, że skoro przedstawiciel nie kupił towarów od 
pierwotnego dostawcy nie mógł skutecznie przenieść prawa ich własności. 
[pobierz artykuł] 

 

Urząd to nie podatnik 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 08-11-2013 

Autorka artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 7 listopada 2013 r. (I FSK 1648/12).  

We wniosku o wydanie interpretacji starostwo powiatowe wskazało, że zarówno ono,  
jak i powiat są zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami VAT z odrębnymi numerami NIP  

i REGON. Faktury wystawiane są odrębnie na obydwa podmioty. Oddzielnie składają one 

także deklaracje VAT-7. Wnioskodawca wskazał we wniosku również, że jako podatnika 
zarejestrowano także trzeci podmiot, tj. Skarb Państwa – Starosta. Wnioskodawca poprosił  

o wyjaśnienie kilku wątpliwości. W odpowiedzi fiskus wskazał, że jedynym podatnikiem VAT 
jest powiat i to w zakresie całej działalności (także starostwa i Skarbu Państwa) oraz nakazał 

dwóm pozostałym podmiot wyrejestrowanie się z rejestru czynnych podatników VAT. Ponadto 
organ nakazał skorygować wystawione faktury VAT i złożone deklaracje podatkowe za okres, 

kiedy rozliczenia były błędne. Wprawdzie starostwo zaskarżyło wydaną interpretację, 
jednakże rację fiskusowi przyznał zarówno WSA, jak i NSA. Sąd kasacyjny wskazał, że samo 

nadanie numeru NIP nie ma znaczenia, gdyż nie kreuje podatnika VAT.  
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Nadal nie wiadomo, jak rozliczać udział w firmowych imprezach 

Źródło: Rzeczpospolita, Krzysztof Stoigniew Sieja, 08-11-2013 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27  
sierpnia 2013 r. (IPTPB1/415-343/13-4/MAP). Spółka planowała zorganizować dla swoich 

pracowników oraz ich rodzin piknik, w czasie którego korzystaliby z różnego rodzaju gier, 
zabaw oraz mieliby możliwość konsumowania posiłków. Impreza miała być sfinansowana  

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Podatniczka wskazała, że nie będzie w stanie 
określić, kto brał udział w imprezie i w jakim stopniu korzystał z dostępnych atrakcji. Spółka 

zapytała fiskusa, czy uczestnictwo w imprezie integracyjnej spowoduje powstanie po stronie 

pracowników przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Przytaczając orzecznictwo sadów 
administracyjnych podatniczka wskazała, że jeśli nie można dokładnie wskazać z jakich 

świadczeń korzystali pracownicy, wówczas nie powstanie po ich stronie obowiązek podatkowy 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/743436,spolka-komunalna-jest-odrebnym-podatnikiem-vat.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1061972-Faktury-od-oszusta-nie-pozbawiaja-prawa-do-odliczenia-VAT.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1063194-Tylko-powiat-moze-byc-podatnikiem-VAT.html
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w PIT. Z poglądem tym nie zgodził się organ, według którego już sam udział zatrudnionego  

w imprezie spowoduje powstanie przychodu, a spółka powinna doliczyć do jego 
wynagrodzenia wartość otrzymanych świadczeń, w tym tych otrzymanych przez członków ich 

rodzin.  
[pobierz artykuł] 

 
Nakłady na przestrzeń publiczną mogą być kosztem 
Źródło: Rzeczpospolita, Piotr Kwaśny, 06-11-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku WSA w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 r.  

(I SA/Po 271/13). Przedsiębiorca realizował inwestycję współfinansowaną z projektu 
unijnego, zakładającego, że będzie ona służyć zarówno celom samego podatnika, jak  

i ogółowi społeczeństwa. Stąd podatnik poniósł wydatki nie tylko na rozbudowę swojego 
budynku, ale także sfinansował monitoring przyległych ulic, wydzielenie i remont auli 

dydaktycznej, w której miały być organizowane nieodpłatnie szkolenia oraz utrzymanie parku 
ze ścieżkami i chodnikami. W odpowiedzi na wniosek o interpretację fiskus zezwolił 

podatnikowi na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów (KUP) wydatków na budowę 
dróg dojazdowych, parkingu oraz przejść dla pieszych do biurowców. Uznał natomiast, że 

pozostałe w/w wydatki nie mogą być zaliczone do KUP. Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu, 

który nie podzielił poglądu organu w zakresie wydatków na utrzymanie parku. Zdaniem sądu, 
zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji zwiększa atrakcyjność 

wynajmowanych lokali i może mieć wpływ na przychody z najmu. Ponadto zasady 
finansowania inwestycji wymuszały na podatniku dokonanie wydatków na cele społeczne. Sąd 

jednak odmówił prawa do zaliczenia w koszty wydatków na utrzymanie auli. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Fiskus musi zrozumiale interpretować prawo 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Małgorzata Smolnik, 07-11-2013 

Autorka artykułu analizuje wyrok WSA w Gdańsku z dnia 10 września 2013 r. (I SA/Gd 

778/13). Sprawa rozpatrywana przez sąd dotyczyła interpretacji indywidualnej wydanej dla 
wnioskodawcy. Organ stwierdził w niej, że stanowisko podmiotu wnioskującego  

o interpretację jest nieprawidłowe w całości, a następnie w treści uzasadnienia wskazał,  
że pogląd wnioskodawcy jest w rzeczywistości prawidłowy, jeżeli nie zajdą pewne 

okoliczności, niewskazane we wniosku o interpretację. Zdaniem WSA taka odpowiedź izby 

skarbowej jest niedopuszczalna. Zaprzecza bowiem podstawowemu założeniu, że ocena 
prawna stanowiska wnioskodawcy i uzasadnienie tej oceny powinny stanowić logiczną całość. 

Oznacza to, że interpretacja powinna być przejrzystą odpowiedzią na pytania zadane przez 
wnioskodawcę w powiązaniu z opisanym stanem faktycznym, a także musi zawierać 

jednoznaczne stanowisko organu. Autorka artykułu wskazuje, że tylko jednoznaczna 
interpretacja organu dostarcza wnioskodawcy informacji, jak zachować się w określonym 

przypadku, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje.  
[pobierz artykuł] 
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