
 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 46/2013 

W numerze: 

 
CIT  

 Konfuzja jest zdarzeniem neutralnym podatkowo 
 Celem wydatków nie może być jedynie minimalizacja strat 

 

VAT 
 Brak dowodów powoduje obowiązek opodatkowania WDT stawką 

krajową 
 VAT bez przebaczenia 
 Decyzja w sprawie innego podatnika może stanowić dowód 

 

PIT  
 Wspólnik spółki jawnej korzysta z ulgi tak jak osoba fizyczna 
 Akcjonariuszowi przysługuje zysk, gdy podjęta zostanie uchwała o jego 

podziale 
 

Podatek od nieruchomości 
 Podatek od nieruchomości: Wiata czymagazyn z zadaszeniem to 

budowle, a nie budynki 
 

 

 

 

 

 

Tygodniowy przegląd prasy podatkowej 
11.11.2013 – 16.11.2013 



 

Nr 46 / 2013 2 

 
CIT  
 

Konfuzja jest zdarzeniem neutralnym podatkowo 

Źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Pająk, 15-11-2013 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 września 

2013 r. (IPTPB3/423-250/13-2/GG). Spółka będąca członkiem grupy kapitałowej planowała 

przekształcenie spółki komandytowej, której była wspólnikiem, w spółkę komandytowo– 

akcyjną (SKA). Następnie SKA miała udzielić podatniczce oprocentowanej pożyczki w ramach 

zapewnienia finansowania. Ponadto wnioskodawczyni wskazała, że rozważa także w 

przyszłości połączenie się ze spółką komandytowo-akcyjną poprzez przejęcie SKA i stąd cały 

jej majątek przejęłaby podatniczka. Wskutek tego doszłoby do konfuzji istniejących 

zobowiązań spółki kapitałowej i SKA. Konfuzja spowoduje wygaśnięcie wierzytelności po 

stronie jednego podmiotu i zobowiązania po stronie drugiego podmiotu. Spółka chciała 

wiedzieć, czy w wyniku w/w konfuzji dojdzie do powstania przychodu lub kosztu na gruncie 

uCIT. Ustosunkowując się do tak przedstawionego stanu faktycznego organ uznał, że 

konfuzja będzie zdarzeniem neutralnym podatkowo (brak przychodu - przysporzenia po 

stronie podatniczki oraz kosztów uzyskania przychodów).  

[pobierz artykuł] 

 
Celem wydatków nie może być jedynie minimalizacja strat 

Źródło: Rzeczpospolita, Justyna Nowicka, 15-11-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 

sierpnia 2013 r. (IPPB3/423-358/13-4/MC). Podatnik prowadzący działalność w zakresie 

zarządzania nieruchomościami planował użytkować w ramach umowy najmu od 

wynajmującego część powierzchni supermarketu, którą do tej pory najmował inny podmiot. 

Do umowy najmu zawartej między wynajmującym a pierwotnym najemcą został zawarty 

aneks, na mocy którego podatnik przejął całość praw i zobowiązań pierwotnego najemcy. 

Aneks przewidywał także możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w zależności od 

aktualnej i prognozowanej rentowości biznesu. Jednakże podatnik musiałby wówczas zapłacić 

dodatkowy czynsz tytułem zadośćuczynienia. Po trzech miesiącach działalności  

i przeprowadzonej analizie obrotów podatnik postanowił rozwiązać wcześniej umowę. W 

związku z tym zapytał się fiskusa, czy zapłata w/w zadośćuczynienia może być uwzględniona 

w kosztach podatkowych. Zdaniem organu, nie ma takiej możliwości, gdyż postępowanie 

podatnika nie miało na celu zachowania źródła przychodów, ale jego unicestwienie. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
Brak dowodów powoduje obowiązek opodatkowania WDT stawką krajową 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Aleksandra Węgielska, 12-11-2013 

Autorka artykułu analizuje dwie uchwały NSA dnia 21 października 2013 r. (I FPS 4/13 i I FPS 

5/13). Podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), jednakże nie 

posiadał on w swojej dokumentacji wszystkich dowodów potwierdzających dokonanie tej 

transakcji. Jego zdaniem do czasu otrzymania dokumentów potwierdzających WDT nie jest on 

zobowiązany do opodatkowania w/w transakcji jako dostawy krajowej i opodatkowania jej 

właściwą stawką. Ciąży na nim jedynie obowiązek wykazania tej transakcji jako dostawy 

krajowej w ewidencji oraz informacji podsumowującej. W związku z tym, iż stanowisko 

podatnika zostało uznane za nieprawidłowe przez organ podatkowy i WSA w Gliwicach, 

sprawa trafiła do NSA. Sąd kasacyjny w poszerzonym składzie wydał uchwałę w odniesieniu 

do stanu prawnego przed 1 grudnia 2008 r. i po 30 listopada 2008 r. Analizując odpowiednie 

przepisy uVAT NSA uznał, że zarówno w jednym, jak drugim stanie prawnym w przypadku, 

gdy WDT nie jest potwierdzona dokumentami z art. 42 uVAT, podatnik ma obowiązek ująć tę 

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1064760-Konfuzja-jest-zdarzeniem-neutralnym-podatkowo.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1064757-Koszty-w-CIT--Celem-wydatkow-nie-moze-byc-jedynie-minimalizacja-strat.html
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transakcję w deklaracji jako dostawę krajową i opodatkować ją właściwą dla niej stawką. 
 

[pobierz artykuł] 

 
VAT bez przebaczenia 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 15-11-2013 

W niniejszym artykule autorka omawia jeden z wyroków NSA. W związku z przeprowadzoną 

kontrolą organ podatkowy ustalił, że spółka zawyżyła podatek VAT naliczony za 2004 r., gdyż 

dokonywała odliczenia z faktur niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. 

Podatniczka nie zgadzała się z organem wskazując m.in., że zobowiązanie podatkowe za 

2004 r. zostało już przedawnione. Z kolei, zdaniem fiskusa, bieg terminu przedawnienia 

został skutecznie zawieszony poprzez wszczęcie przeciwko spółce postępowania karnego 

skarbowego. Sprawa trafiła do WSA w Gliwicach, który podtrzymał pogląd organu. Sąd 

wskazał, że bieg terminu przedawnienia został skutecznie zawieszony, gdyż przeciwko spółce 

oraz jej wiceprezesowi zostało wszczęte postępowanie karne skarbowe, o którym zostali oni 

powiadomieni. Ostatecznie NSA oddalił skargę podatniczki. Sąd kasacyjny negatywnie odniósł 

się do zarzutu sformułowanego przez pełnomocnika skarżącej, iż do skutecznego zawieszenia 

biegu terminu przedawnienia nie wystarczy poinformowanie tylko jednego członka zarządu  

o wszczęciu postępowania wobec spółki. Zdaniem sądu w takim przypadku należy uznać,  

że o fakcie wszczęcia postępowania spółka została poinformowana. 
[pobierz artykuł] 

 

Decyzja w sprawie innego podatnika może stanowić dowód 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 13-11-2013 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z 8 listopada 2013 r. (I FSK 1571/12). W związku z 

przeprowadzoną kontrolą dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) zakwestionował 

działalność spółki. Zdaniem kontrolujących firma zawierała fikcyjne transakcje z 

kontrahentami, wystawiając na ich rzecz puste faktury, nie świadcząc przy tym żadnych 

usług. Z faktur zakupowych podatniczka odliczała VAT. Na podstawie późniejszych ustaleń 

organ stwierdził, że spółka należała do grupy przestępczej. W związku z powyższym, na 

podstawie zeznań świadków oraz decyzji wobec partnerów handlowych spółki, dyrektor UKS 

wydał podatniczce decyzję wymiarową w VAT nakazując jej zwrócić odliczony podatek. Skoro 

nie wykonywała ona faktycznie działalności gospodarczej, nie przysługiwało jej prawo do 

odliczenia. Sprawa trafiła ostatecznie do NSA, który podtrzymał pogląd organu. Spółka 

zarzucała organowi, iż w postępowaniu posłużył się wymiarowym dowodem niezgodnym z 

prawem, tj. decyzją wydaną wobec innych podmiotów. NSA oddalił te zarzuty wskazując, że 

przyznając spółce rację organy nie mogłyby w ogóle orzekać w sprawach zorganizowanych 

grup przestępczych. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
 

Wspólnik spółki jawnej korzysta z ulgi tak jak osoba fizyczna 

Źródło: Rzeczpospolita, Sławomir Stalmach, 15-11-2013 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 3 października 2013 r.  

(I SA/Wr 1040/13). Spółka jawna zawarła umowy ustanawiające służebności przesyłu na 

działkach będących jej własnością. W myśl ich zapisów na działkach miały powstać słupy 

elektroenergetyczne. Za ustanowienie służebności przesyłu spółka miała pobierać 

wynagrodzenie. W związku z powyższym jeden z jej wspólników wystąpił do fiskusa  

z pytaniem, czy przychód wspólnika uzyskany z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie 

służebności przesyłu będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 

lit. a uPIT (zwolnienie dla odszkodowań za ustanowienie służebności gruntowej). Zdaniem 

wnioskodawcy służebność przesyłu jest rodzajem służebności gruntowej, więc w/w przychód  

 

http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a123547&IdNumer=2812&wsp=16,971,679,971,679,1659,241,1659,241,1551,16,1551&obrazek=01_3.png&str=01
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1065200-Przedawnienie-w-VAT-nie-biegnie--gdy-sa-zarzuty-karne.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/745421,decyzja-podatkowa-dowod-w-sprawie.html
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powinien być zwolniony z opodatkowania. Organ uznał to stanowisko za błędne wskazując, że 

służebność gruntowa nie została wskazana wprost jako objęta w/w zwolnieniem. Sprawa 

trafiła do WSA we Wrocławiu, który uwzględnił skargę wskazując, że służebność przesyłu jest 

odmianą służebności gruntowej. 
[pobierz artykuł] 

 
Akcjonariuszowi przysługuje zysk, gdy podjęta zostanie uchwała o jego 

podziale 
Źródło: Rzeczpospolita, Sławomir Stalmach, 15-11-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku WSA w Łodzi z dnia 27 września 2013 r. (I SA/Łd 

1473/12). Wspólnicy spółki jawnej planowali jej przekształcenie w spółkę komandytowo– 

akcyjną (SKA), która miałaby sprzedawać towary i usługi (prowadzić działalność 

gospodarczą). Jeden z przyszłych akcjonariuszy zwrócił się do fiskusa z pytaniem, czy 

przychody z dywidend w SKA powinny być kwalifikowane do źródła jakim jest pozarolnicza 

działalność gospodarcza, niezależnie od rodzaju przychodów osiąganych przez SKA i 

transakcji przez nią zawieranych. Wnioskodawca uznał, że w każdym przypadku będą to 

przychody z działalności gospodarczej. Jednakże organ podatkowy uznał ten pogląd za 

błędny. Zdaniem izby skarbowej co do zasady akcjonariusz będzie osiągał przychód z 

działalności gospodarczej, chyba że przepisy uPIT będą kwalifikowały dany przychód do 

innego źródła. Wnioskodawca nie zgadzał się z takim rozstrzygnięciem organu i wniósł skargę 

do WSA w Łodzi, który przychylił się do jego stanowiska. Zdaniem sądu przychód 

akcjonariusza w SKA w każdym przypadku powinien być zaliczony do źródła pozarolnicza 

działalność gospodarcza. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Podatek od nieruchomości: Wiata czy magazyn z zadaszeniem to budowle, a 
nie budynki 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, 14-11-2013 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 października 2013 r. 

(I SA/Go 447/13). Spółka posiadała budynek magazynowy z zadaszeniem oraz wiatę 

magazynową. Wypełniając deklarację na podatek od nieruchomości zaliczyła je pierwotnie do 

budynków związanych z prowadzeniem działalności, jednakże po jakimś czasie 

zakwalifikowała je do budowli, gdyż zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych nie są 

one wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Organ powołał jednak 

biegłego, zdaniem którego budynek nie musi być wydzielony przegrodami budowlanymi  

z każdej strony. Z kolei Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a następnie WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim przyznały rację spółce. Wskazały one zgodnie, że budynek magazynowy jest 

obiektem, którego przedłużenie stanowi siatka niebędąca przegrodą budowlaną. Z kolei wiata 

magazynowa jest ogrodzona z dwóch stron siatką stalową. Skoro nie jest wydzielona 

przegrodą budowlaną nie może być budynkiem. Przegroda budowlana musi spełniać funkcję 

wydzielenia z przestrzeni, a nie tylko oddzielenia jednej części od drugiej. 
[pobierz artykuł] 
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