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CIT  
 

Czy kara umowna może być kosztem 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Bącal, 24-01-2014 

W niniejszym artykule autorka omawia interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 

listopada 2013 r. (ILPB3/423-378/13-2/PR). Spółka z branży alkoholowej planowała zawrzeć 

umowę najmu lokalu, który wykorzystywałaby do prowadzenia działalności. Umowa miała 

zawierać postanowienia, że w przypadku wcześniejszego jej rozwiązania najemca 

zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej. Z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne 

spółka przewidywała możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy i wynajęcie innego lokalu, 

który zapewniłby jej większe zyski. Działanie to było by bardziej opłacalne niż kontynuowanie 

umowy najmu u dotychczasowego wynajmującego. W związku z powyższym spółka zapytała 

fiskusa, czy zapłata kary umownej mogłaby być rozliczona w kosztach uzyskania przychodów 

(KUP). Zdaniem spółki może ona zaliczyć ten wydatek do kosztów, gdyż spełnia on przesłanki 

z art. 15 ust. 1 uCIT i nie został wskazany w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów. 

Organ nie podzielił jednak tego poglądu uznając, że zapłata kary umownej nie jest 

dokonywana w celu osiągnięcia przychodu bądź zabezpieczenia lub zachowania jego źródła.  

[pobierz artykuł] 

 
Racjonalnie działający przedsiębiorca dąży do maksymalizacji zysku 

Źródło: Rzeczpospolita, Rafał Snarski, 20-01-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku WSA w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013 r. (III 

SA/Wa 1625/13). Spółka zawarła umowę dzierżawy lokalu, w którym prowadziła warsztat 

samochodowy. W związku z tym, iż działalność zaczęła generować starty podatniczka 

rozwiązała wcześniej umowę za ugodą i wypłaciła właścicielowi lokalu odszkodowanie.  

W związku z powyższym spółka wystąpiła do fiskusa z pytaniem, czy może zaliczyć do 

kosztów w/w rekompensatę.  Jej zdaniem jest to możliwe, gdyż rozwiązanie umowy było 

uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego. Odszkodowanie zostało wypłacone w celu 

zabezpieczenia źródła przychodu, a spółka dążyła do uzyskania lepszej kondycji finansowej. 

Jednakże organ uznał pogląd spółki za błędny wskazując, że jej działanie miało na celu 

jedynie wycofanie się z działalności mogącej generować straty. Izba skarbowa podkreśliła, że 

spółka nie może przerzucać odpowiedzialności na Skarb Państwa za błędne decyzje 

gospodarcze. Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który uchylił interpretację. Sąd wskazał, 

że działania spółki były racjonalne i nakierowane na zabezpieczenie źródła przychodu. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
Wynagrodzenie za zniszczenie towaru z VAT 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Mariusz Szulc, 21-01-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r. (I SA/Łd 1152/13). 

Spółka produkowała i sprzedawała opakowania. Zdarzało się, że kontrahenci nie zawsze 

odbierali zamówioną ich ilość. Zlecali wówczas spółce odpłatne zniszczenie opakowań. 

Podatniczka z kolei dokumentowała tę czynność poprzez wystawienie faktury VAT. Mając 

jednak wątpliwości czy postępuje prawidłowo, wystąpiła do Ministra Finansów z wnioskiem  

o wydanie interpretacji indywidualnej. Wskazała w nim, że skoro niszczy towar, to nie 

świadczy odpłatnej usługi, a klient nie uzyskuje świadczenia wzajemnego. Płatność natomiast 

jest rekompensatą za szkodę w majątku. Stąd, zdaniem podatniczki, czynność zniszczenia 

towaru nie podlega VAT i może być dokumentowana notą księgową. Organ uznał jednak ten 

pogląd za błędny, wskazując, że spółka otrzymuje wynagrodzenie za usługę wynikającą  

z zamówienia. Sprawa trafiła do WSA w Łodzi, który podtrzymał pogląd organu. Sąd wskazał 

jednak, że wynagrodzenie za zniszczenie opakowań podlega VAT jako dostawa towarów. To 

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1081418-CIT--Kara-umowna-jako-koszt.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1079842-Odszkodowanie-zaplacone-wydzierzawiajacemu-nieruchomosc-w-kosztach.html
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klient bowiem dysponuje nim zarówno jak go odbiera, jak i gdy nakazuje jego zniszczenie. 

Nie ma tutaj znaczenia nazwanie pieniędzy odszkodowaniem. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Ważne jest to, czy doszło do sprzedaży 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 22-01-2014, 

W niniejszym artykule autorka omawia wyrok NSA z dnia 21 stycznia 2014 r. (I FSK 346/13). 
Fiskus skontrolował podatnika handlującego złomem i zakwestionował prawo do odliczenia 

VAT z części faktur. Zdaniem organu, czynności udokumentowane fakturami nie miały 

miejsca, gdyż złom będący przedmiotem transakcji został przefakturowany z faktur 

wystawionych przez nieistniejące podmioty. Podatnik skierował sprawę do sądu, a WSA 

rozpatrując sprawę po raz pierwszy uwzględnił skargę. Zdaniem sądu organ nie wyjaśnił 

wszelkich okoliczności sprawy, a z posiadanych dowodów nie można było jednoznacznie 

wnioskować, że kontrahent nie dysponował towarem, który miał sprzedać podatnikowi. Fiskus 

wskazywał jednak na zeznania mieszkańców wsi, którzy poświadczyli, że na placu sprzedawcy 

złomu rzadko kiedy pojawiał się ten towar. Urzędnicy wskazali również, że kontrahent nie 

miał zezwolenia na zbieranie i transport odpadów. Sprawa ponownie trafiła do WSA, który 

tym razem stanął po stronie fiskusa uznając, że materiał dowodowy jest kompletny i pozwala 

pozbawić podatnika prawa do odliczenia. Stanowisko to podzielił NSA wskazując, że sam fakt 

handlu złomem nie świadczy jeszcze o tym, że transakcje rzeczywiście miały miejsce. 
[pobierz artykuł] 

 

Jaka stawka VAT na budowę szafy wnękowej 

Źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Dereszewski, 24-01-2014 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 18 października 2013 r. 

(IPPP1/443-793/13-2/EK). Podatnik zajmował się montowaniem szaf wnękowych  

w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym. Posiadał on interpretację 

organu, że świadczenie tych usług opodatkowane jest stawką VAT 8%, jako modernizacja 

budynku. Organ zmienił jednak swoje stanowisko decyzją z 13 października 2011 r., uznając 

pogląd podatnika za błędny. Przedsiębiorca postanowił wystąpić ponownie z wnioskiem o 

interpretację, wskazując na uchwalę NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. w omawianym 

przedmiocie, zgodnie z którą świadczone przez niego usługi powinny być  opodatkowane 

niższą stawką. Jednakże fiskus nie zmienił swojego poglądu, uznając, że usługi przedsiębiorcy 

stanowią zaopatrzenie budynku w elementy wyposażenia (mebli na indywidualne 

zamówienie). Nie są one elementami konstrukcyjnymi budynku, stąd czynności podatnika nie 

można zakwalifikować jako modernizacji, a w związku z tym nie ma zastosowania w 

omawianym przypadku uchwała NSA. Organ wskazał także, że dla zastosowania właściwej 

stawki VAT bez znaczenia jest fakt trwałego przytwierdzania szaf do ścian. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Czynsze dzierżawne za grunty pod farmy wiatrowe nie są zwolnione z PIT 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Magdalena Majkowska, 22-01-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 

2013 r. (ILPB1/415-1015/13-2/AMN). Spółka zamierzała wybudować farmę wiatrową na 

gruntach dzierżawionych od rolników. Z tytułu dzierżawy rolnicy mieli otrzymywać: 

rekompensatę, tj. jednorazową wypłatę w momencie zawarcia umowy dzierżawy, czynsz 

przejściowy wypłacany w czasie budowy farmy oraz czynsz dzierżawny wypłacany po 

wybudowaniu elektrowni. Zdaniem spółki, wszystkie w/w świadczenia powinny być zwolnione 

z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 uPIT. Chodzi o zwolnienie z opodatkowania 

odszkodowań wypłacanych posiadaczom gruntów rolnych z tytułu ustanowienia na nich 

służebności gruntowej, rekultywacji gruntów oraz szkód powstałych w uprawach rolnych  

i drzewostanie w wyniku budowy infrastruktury, o której mowa w ustawie o gospodarce 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/771846,wynagrodzenie-za-zniszczenie-towaru-z-vat.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1081021-VAT--handel-zlomem-fikcyjny--gdy-dokumenty-nie-potwierdzaja-realnej-transakcji.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1081420-Stawka-VAT-na-szafy-wnekowe.html
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nieruchomościami. Organ uznał ten pogląd za błędny wskazując, że osiągane przez spółkę 

przychody nie należą do żadnej z w/w kategorii. Czynsze stanowią przychody z dzierżawy, 

natomiast świadczenie rekompensacyjne jest przychodem z innych źródeł. 
[pobierz artykuł] 

 
Kwalifikacja przychodów z praw autorskich 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 20-01-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Ministra Finansów z dnia 1 października 2013 r. 

(DD3/033/130/IMD/13/RD-100967/100). Przedsiębiorca zlecał na podstawie umowy o dzieło 

nakręcanie krótkich materiałów filmowych z dziennikarskim komentarzem. W związku z ich 

indywidualnym charakterem wnioskodawca zapytał, czy wykonawcy dzieła przysługuje 

możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodów (KUP) wysokości 50%. W pierwotnie 

wydanej interpretacji (ILPB2/415-191/11-4/WM) Izba Skarbowa w Poznaniu uznała, że 

wprawdzie twórcy filmów mogą uwzględniać w rozliczeniach podwyższone KUP, jednakże 

uzyskany przez nich przychód należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej 

osobiście stosowanie do art. 13 pkt 8 uPIT. Minister Finansów zmienił jednak z urzędu 

rozstrzygnięcie izby skarbowej. Potwierdził on, że twórcy filmów mogą stosować koszty 

uzyskania przychodów w wysokości 50%. Niemniej wskazał, że do przychodów z tytułu praw 

autorskich uzyskiwanych przez wykonawcę umowy o dzieło zastosowanie ma art. 18 uPIT. 

Osiąga on zatem przychody z praw majątkowych, a nie z działalności wykonywanej osobiście. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Organ podatkowy nie zawsze może posłużyć się opinią biegłego 

Źródło: Rzeczpospolita, Jarosław Włoch, 22-01-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 stycznia 2014 r. (I SA/Kr 

1523/13). Spółka kupiła nieruchomość od podmiotów z nią powiązanych. Organ ustalił,  

że spółka zapłaciła cenę znacznie wyższą w stosunku do cen rynkowych. Stąd fiskus 

postanowił powołać rzeczoznawcę w celu sporządzenia wyceny. Zgodnie z opinią biegłego 

faktyczna wartość nieruchomości była znacznie niższa niż cena, jaką zapłaciła spółka. Organ 

powołał się też na inną wycenę biegłego z postępowania karnego i uznał, że cena 

nieruchomości była za wysoka, a w efekcie zawyżone zostały koszty podatkowe. Spółka 

skierowała sprawę do WSA w Krakowie wskazując, że organ nie spełnił wszystkich przesłanek 

warunkujących przystąpienie do szacowania. Ponadto fiskus zastosował w sprawie opinię  

z innego postępowania, czym naruszył przepisy procedury podatkowej. Sąd przychylił się do 

argumentacji spółki i uchylił wszystkie decyzje organów. WSA wytknął fiskusowi, że nie 

przeanalizował szczegółowo powiązań między podmiotami dokonującymi transakcji, a także 

zakwestionował włączenie do akt postępowania opinii biegłego z postępowania karnego. 
[pobierz artykuł] 
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