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CIT  
 

Scedowana zagraniczna dywidenda może być zwolniona z CIT 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Mariusz Szulc, 08-01-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2013 r. (I 

SA/Bd 839/13). Polska spółka sprzedająca nawozy i maszyny rolnicze posiadała udziały w 

podmiocie rumuńskim. Z uwagi na złą kondycję finansową firmy rumuńskiej zdecydowano 

zlikwidować ją i przekazać majątek innemu podmiotowi, w tym zobowiązania do uregulowania 

dywidendy na rzecz polskiej spółki. Firma, która przejęła podmiot rumuński także pochodziła 

z Rumunii i wypłaciła polskiej podatniczce dywidendę, którą spółka polska uznała za wolną od 

podatku. Jako podstawę podała art. 20 ust. 3 uCIT, zwalniający z opodatkowania dywidendy 

otrzymane od spółek córek mających siedzibę na terytorium UE i Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. Jednakże organ zakwestionował to postępowanie wskazując, że dywidendę 

nie wypłaciła spółka córka, ale obcy podmiot, stąd powinna być ona opodatkowana CIT. 

Sprawa trafiła do WSA w Bydgoszczy, który uwzględnił skargę spółki. Sąd uwzględnił cel 

regulacji, którym była wypłata dywidendy. WSA zgodził się na zwolnienie, skoro nie było 

możliwe wypłacenie dywidendy przez spółkę córkę z uwagi na złą kondycję finansową. 

[pobierz artykuł] 

 
Zapłata w obcej walucie według kursu średniego 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 10-01-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 

grudnia 2013 r. (IBPBI/2/423-1248/13/CzP). Spółka budowała stacje transformatorowe i linie 

elektroenergetyczne. Posiadała ona dwa rachunki bankowe: złotowy i walutowy w euro. 

Swoje zobowiązania podatniczka regulowała z rachunku walutowego po wcześniejszym 

nabyciu dewiz z rachunku w złotych. Bank obciążał rachunek złotowy w wartości złotego po 

kursie negocjowanym oraz uznawał środki w euro na rachunku walutowym. Spółka wskazała 

ponadto, że dodatnie różnice kursowe zwiększające przychód powstają, gdy od wpływu 

waluty na konto do jej wypływu kurs wzrastał, natomiast w odwrotnej sytuacji powstają 

ujemne różnice kursowe, pomniejszające koszty uzyskania przychodu. Stosując płatności w 

walutach obcych należy wykazać w/w różnice kursowe według kursu faktycznie 

zastosowanego, a gdy nie jest to możliwe stosuje się średni kurs NBP z dnia poprzedzającego 

transakcję. Zdaniem podatniczki powinna ona stosować średni kurs NBP. Bez znaczenia jest 

przy tym, czy otrzymała ona należności na rachunek w walucie obcej, czy też kupiła je od 

banku. Organ w pełni podzielił pogląd spółki. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
Od usługi oceny ryzyka nie płaci się VAT 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 10-01-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z 8 stycznia 2014 r. (I FSK 177/13). Spółka świadczyła 

usługi polegające na ocenie ryzyka przy przygotowywaniu polis dla klientów towarzystw 

ubezpieczeniowych, analizując dokumenty oraz informacje o ubezpieczanym obiekcie. Spółka 

dysponowała odpowiednim zapleczem technicznym oraz pracownikami do wykonywania tego 

typu działalności. W związku z powyższym podatniczka zapytała fiskusa, czy świadczone 

przez nią usługi powinny być zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 w związku z 

art. 43 ust. 13 uVAT (zwolnienie dotyczące usług pomocniczych dla usług 

ubezpieczeniowych). Jej zdaniem wszystkie warunki z w/w przepisu zostały spełnione. 

Jednakże z poglądem tym nie zgodził się organ, zdaniem którego świadczone usługi nie są 

niezbędne dla podpisania z klientem umowy ubezpieczenia, stąd powinny być opodatkowane 

VAT. Spółka zaskarżyła to rozstrzygnięcie, a rację przyznały jej sądy administracyjne obu 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/769023,scedowana-zagraniczna-dywidenda-moze-byc-zwolniona-z-cit.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1077744-Rachunkowosc--zaplata-w-obcej-walucie-wedlug-kursu-sredniego-NBP.html
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instancji. NSA podkreślił, że z uwagi na niespójność polskich i unijnych przepisów w 

omawianym zakresie podatnik ma prawo wybrać, które przepisy będzie stosował.  
 

[pobierz artykuł] 

 
Konserwator zabytków może nie płacić VAT 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 09-01-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2013 r. (I FSK 1750/12).  

Z pytaniem do fiskusa wystąpił konserwator zabytków. Jego wątpliwości dotyczyły tego, czy 

w stanie prawnym od 2012 r. powinien on odprowadzać VAT od świadczonych usług. Podatnik 

wskazał, że do końca 2011 r. konserwacja i restauracja zabytków wpisanych do rejestru 

zabytków była zwolniona z VAT na podstawie przepisów rozporządzenia do uVAT. Podatnik 

uważał jednak, że także po tej dacie może stosować zwolnienie z VAT wskazane w art. 43 

ust. 1 pkt  33 uVAT (dotyczące usług kulturalnych, w tym usług indywidualnych twórców  

i artystów). Ponadto konserwator wskazał, że świadczone przez niego usługi są ściśle 

związane z kulturą. Jednakże organ uznał, że usługi konserwatorskie i restauratorskie były 

zwolnione z opodatkowania tylko do końca 2011 r., stąd należy je opodatkować podstawową 

stawką VAT. Wprawdzie pogląd ten podzielił WSA, wskazując, że inne założenie podważałoby 

racjonalność ustawodawcy, to jednak NSA rozstrzygnął ostatecznie sprawę na korzyść 

podatnika. Sąd kasacyjny dokonał prounijnej wykładni przepisów uVAT. 
[pobierz artykuł] 

 

Sauna z 23-proc. VAT, bo klient z niej korzysta 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 09-01-2014 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2013 r. 

(ILPP2/443-914/13-2/MR). Gminna spółka będąca zarządcą parku wodnego wskazała we 

wniosku o interpretację, że zamierza sprzedawać klientom różnego rodzaju bilety na saunę. 

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wstęp na saunę zaliczany jest do pozostałych 

usług związanych z rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Zdaniem wnioskodawcy 

bilety wstępu na saunę powinny być opodatkowane niższą stawą VAT (8%), gdyż pozwala na 

to potoczna definicja słowa „rekreacja”. Jednakże organ podatkowy uznał ten pogląd za 

nieprawidłowy. Zdaniem izby skarbowej uiszczenie opłaty za bilet uprawnia klienta do 

skorzystania z pomieszczeń i urządzeń sauny. Zatem nie jest to opłata uprawniająca jedynie 

do wstępu gdzieś, jak w przypadku biletu do kina, ale umożliwia ona korzystanie z zasobów 

sauny. W przeprowadzonej analizie izba skarbowa przytoczyła koncepcję uczestnictwa 

biernego i czynnego oraz wskazała, że jedynie pierwsze z nich umożliwia zastosowanie 

niższej stawki VAT. Skoro bilet uprawnia do czynnego korzystania z pomieszczeń sauny, 

powinien być opodatkowany podstawową stawką VAT.  
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

NSA: odsetki od zwróconej dotacji unijnej nie są kosztem podatkowym 

Źródło: Rzeczpospolita, J.K., 10-01-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 10 stycznia 2014 r. (II FSK 346/12).  
W 2004 r. rolnik otrzymał z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotację 

na budowę placu, który miał być wykorzystywany w działalności gospodarczej. Jednakże  

w 2010 r. podatnik wydzierżawił przedmiotowy plac. ARiMR uznała wówczas, że rolnik złamał 

warunki umowy o dotację i nakazała mu zwrócić kwotę dotacji wraz z odsetkami. Stanowisko 

takie zajął także sąd cywilny. Wówczas podatnik wystąpił do fiskusa z pytaniem, czy 

zapłacone odsetki od dotacji mogą stanowić koszty uzyskania przychodów (KUP). Zdaniem 

podatnika odsetki mogą być zaliczone do kosztów, gdyż plac budowy był w istocie 

wykorzystywany do osiągania przychodów. Jednakże organ nie podzielił tego poglądu 

wskazując, że zapłata odsetek wynika z konieczności zwrotu dotacji. Podobne stanowisko 

zajęły sądy administracyjne obu instancji, zaznaczając, że zapłacone odsetki nie miały 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/769638,od-uslugi-oceny-ryzyka-nie-placi-sie-vat.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/769346,konserwator-zabytkow-moze-nie-placic-vat.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1077627-Uslugi-wstepu-na-saune-z-23-proc--VAT.html
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związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i osiąganiem przychodów. Powstały one w 

wyniku naruszenia warunków umowy. 
[pobierz artykuł] 

 
Nagrody przyznane w programie lojalnościowym nie podlegają PIT 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Majewski, 10-01-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 6 listopada  

2013 r. (IPTPB1/415-538/13-4/MAP). Fundacja zamierzała prowadzić program lojalnościowy 

pomiędzy turystami a partnerami programu, tj. hotelami, pensjonatami, gospodarstwami 

agroturystycznymi. Celem programu było utrzymywanie pozytywnych relacji między jego 

klientami a partnerami. Zgodnie z założeniami, klienci mieli otrzymywać punkty premiowe za 

korzystanie z usług oferowanych przez partnerów. Po zebraniu odpowiedniej liczby punktów 

podlegały one wymianie na nagrody (gadżety, vouchery), których wartość nie przekraczałaby 

760 zł. Wprawdzie programem lojalnościowym miała zarządzać fundacja, ale wszelkie jego 

koszty ponosiliby partnerzy programu, będący rzeczywistymi beneficjentami. Fundacja 

wystąpiła więc z pytaniem do fiskusa, czy nagrody przekazane w ramach programu 

lojalnościowego mogą być traktowane jako nagrody przyznane w związku ze sprzedażą 

premiową i zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 uPIT. W wydanej interpretacji 

organ potwierdził, że nagrody przyznane klientom nie będą opodatkowane. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Za samowolę budowlaną odprowadza się podatek od nieruchomości 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 09-01-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 24 października 2013 r. (I SA/Rz 

607/13). Podatnik posiadał budynek mieszkalny oraz gospodarczy – tj. byłą masarnię. 

Budynki te zostały wyłączone z użytkowania decyzją Głównego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. Podatnik sądził, że z uwagi na ten fakt nie będą one podlegały opodatkowaniu 

podatkiem od nieruchomości. Jednakże organ wymierzył podatek w drodze decyzji. 

Wprawdzie podatnik złożył odwołanie, jednakże Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

utrzymało decyzję w mocy stwierdzając, że dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości 

nie ma znaczenia to, w jaki sposób budynki są wykorzystywane i czy zostały oddane do 

użytkowania. Liczy się jedynie to, iż budowa została zakończona. Podatnik wniósł skargę do 

WSA w Rzeszowie, jednakże została ona oddalona. Zdaniem sądu z obowiązku zapłaty 

podatku nie zwalnia uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę, gdyż podatek od 

nieruchomości jest podatkiem majątkowym i obowiązek jego zapłaty generuje sam fakt 

powstania budynku. Sąd zaznaczył, że obowiązek ten wygasłby, gdyby budynek stracił swoje 

przymioty ze względu np. na wyburzenie ścian, dachu czy też fundamentów.  
[pobierz artykuł] 
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