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CIT  
 

Kiedy rozliczyć nakłady na spółkę, która nie generuje przychodu 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Rudnik, 17-01-2014 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 3 września 

2013 r. (IBPBI/2/423-632/13/MS). Spółka została powołana do zrealizowania inwestycji w 

postaci kompleksu budynków, która po jej zakończeniu miała być wynajmowana innej spółce. 

Spółka nie przewidywała rozpoczęcia działalności przed zakończeniem inwestycji. Wskazała 

ponadto, że ponosiła i ponosi wydatki związane z funkcjonowaniem, tj. wpis do KRS, koszty 

bankowe, wynagrodzenia pracowników obsługujących księgowość, materiałów biurowych, 

telefonów. Zdaniem spółki wydatki na wynagrodzenia pracowników biurowych będą kosztem 

w momencie wypłaty lub pozostawienia do ich dyspozycji, a pozostałe wydatki należy zaliczyć 

do kosztów w momencie ich poniesienia. Organ uznał pogląd spółki za błędny w zakresie 

kosztów wynagrodzenia pracowników. Jego zdaniem, w myśl art. 15 ust. 4g uCIT, wydatki te 

należy zaliczyć do kosztów w miesiącu, w którym są należne, jeżeli zostały wypłacone lub 

pozostawione do dyspozycji pracownika w terminach określonych w przepisach prawa pracy. 

[pobierz artykuł] 

 
NSA: kto wynajmuje drogą kancelarię, nie ma preferencji podatkowej 

Źródło: Rzeczpospolita, J.K., Pap, 17-01-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku NSA z dnia 17 stycznia 2014 r. (II FSK 239/12). 

Bank wynajął kancelarię prawną prosząc o pomoc w ściągnięciu długu. Wynagrodzenie dla 

kancelarii chciał równocześnie zaliczyć do kosztów procesowych i egzekucyjnych. W związku z 

tym, iż wysokość wynagrodzenia miała być wyższa niż wysokość długu, wartość 

nieściągalnego długu bank zamierzał zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (KUP). Nie 

zgodziła się na to izba skarbowa, która uznała, że podatnik może zaliczyć do KUP obsługę 

prawną windykacji długu tylko w zakresie niezbędnym do ściągnięcia długu. Wynika zatem  

z tego, że bank może powiększyć swoje koszty jedynie o minimalne wynagrodzenie prawnika. 

Bank wprawdzie skierował sprawę na drogę sądową, ale jego skargę oddalił zarówno WSA, 

jak i NSA. Sąd kasacyjny wskazał, że przepisy podatkowe muszą być tożsame dla wszystkich 

podatników. Gdyby do kosztów procesowych i egzekucyjnych można było by zaliczyć dowolną 

kwotę wynagrodzenia kancelarii prawnej, to podatnicy korzystający z usług tańszych 

kancelarii znaleźliby się w gorszej sytuacji, mając niższe koszty procesowe i egzekucyjne. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Nabywcy trudno uniknąć odpowiedzialności za VAT 

Źródło: Rzeczpospolita, Maj, 15-01-2014 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2014 r. 

(ILPP5/443-212/13-2/PG). Spółka zajmująca się handlem wyrobami hutniczymi (pręty 

żebrowane, kształtowniki, stal walcowana, blacha) wystąpiła do fiskusa z pytaniem, czy może 

zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za długi sprzedawców w VAT poprzez 

wprowadzenie do umów oświadczeń dostawców w postaci aneksów. Zgodnie z nowymi 

regulacjami nabywca jest odpowiedzialny solidarnie ze sprzedawcą za VAT, który nie trafił na 

rachunek urzędu skarbowego w związku z transakcjami, których przedmiotem jest sprzedaż 

towarów zamieszczonych w zał. nr 13 do uVAT, tj. m.in. rur, prętów i innych konstrukcji ze 

stali. Dotyczy to transakcji powyżej 50000 zł miesięcznie, gdy w momencie dokonania 

dostawy nabywca wiedział lub miał uzasadnione obawy, że choćby część VAT nie trafi na 

rachunek urzędu skarbowego. Organ nie wyraził zgody twierdząc, że nie można modyfikować 

obowiązków nałożonych przepisami prawa w drodze umów cywilnoprawnych.  
 

[pobierz artykuł] 
 

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1079572-Koszty-CIT-gdy-spolke-nie-generuje-przychodu.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1079963-Dlugi--Droga-kancelaria-a-koszty-podatkowe.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1079184-Odwrocony-VAT--Nabywcy-trudno-uniknac-odpowiedzialnosci-za-podatek.html


 

Nr 3 / 2014 3 

 
Kiedy rozliczyć zdarzenie po powstaniu obowiązku podatkowego? 
Źródło: Rzeczpospolita, Michał Brągiel, 16-01-2014, 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2013 r. (I FSK 1710/12). 

Spółka zajmowała się wydobyciem i sprzedażą węgla. Po wydobyciu każda partia węgla była 

poddawana badaniom laboratoryjnym prowadzonym przez sprzedającego i kupującego. Na 

ich podstawie ustalana była ostateczna cena surowca, która czasami różniła się od ceny 

znajdującej się na fakturze pierwotnej. Stąd też pojawiała się konieczność wystawienia faktur 

korygujących. Zdaniem spółki, w sytuacji gdy w rozliczeniu wtórnym wystąpiłyby zarówno 

zmniejszenia, jak i zwiększenia w VAT, możliwe jest wystawienie jednej faktury korygującej. 

Wówczas zbiorcza faktura korygująca in plus powinna być rozliczona w miesiącu wystawienia, 

a faktura in minus w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury. Organ uznał pogląd 

spółki za nieprawidłowy wskazując, że zmniejszenie i zwiększenie obrotu nie może być 

dokonane za pomocą jednej zbiorczej faktury. Spółka skierowała sprawę na drogę sądową i 

rację przyznał jej zarówno WSA, jak i NSA. Sąd kasacyjny podkreślił, że „zdarzenia 

skutkujące w późniejszym okresie podwyższeniem ceny nie mogą skutkować podwyższeniem 

obrotu za okres rozliczeniowy, w którym obowiązywała niższa cena i odwrotnie”. 
[pobierz artykuł] 

 

Przedmiot działalności umożliwia pełne odliczenie VAT 

Źródło: Rzeczpospolita, Agnieszka Pokojska, 16-01-2014 

Autorka artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 października 2013 r. 

(ILPP1/443-563/13-5/AWa). Spółka najmowała od innego podmiotu samochody osobowe, 

które następnie oddawała do dalszego odpłatnego używania osobom trzecim.  

W związku z powyższym skierowała pytanie do organu podatkowego, czy w stanie prawnym 

od 1 stycznia 2014 r. będzie mogła odliczać cały VAT od czynszu za najmowane pojazdy. Izba 

Skarbowa w Poznaniu odpowiedziała twierdząco na pytanie spółki, iż z początkiem nowego 

roku będzie uprawniona do odliczania całego VAT. Możliwość taką przewiduje obowiązujący 

od 1 stycznia 2014 r. art. 86a ust. 3 uVAT. Preferencja dotyczy podatników, którzy prowadzą 

działalność w zakresie odsprzedaży lub oddawania odpłatne używanie samochodów 

osobowych na podstawie umowy najmu, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze. 

Organ ponadto wskazał, że do pełnego odliczenia VAT od samochodu nie wystarczy 

prowadzenie w/w działalności. Niezbędne jest równoczesne przeznaczenie konkretnego 

samochodu do odsprzedaży lub najmu. Dodatkowo spółka będzie mogła odliczać cały VAT za 

usługi wykonane w ramach umowy serwisowej w/w samochodów.  
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Brak prawa do odliczenia straty z funduszy inwestycyjnych to sprawa dla 
Trybunału 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 16-01-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 9 stycznia 2014 r. (II FSK 186/12). W 

2010 r. podatnik złożył do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe PIT-38, w którym od 

dochodu osiągniętego ze sprzedaży akcji odliczył starty związane z umorzeniem jednostek 

uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Naczelnik urzędu skarbowego zakwestionował to 

rozliczenie, a podatnik wystąpił do ministra finansów z pytaniem, czy jego działanie było 

prawidłowe. Organ uznał, że wnioskodawca błędnie rozliczył dochody z akcji i jednostek 

uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, gdyż nie ma możliwości łączenia tych dwóch 

źródeł dochodów bądź start ani ich wzajemne rozliczanie. Dochody z akcji są rozliczane 

samodzielnie przez podatnika, a dochody z funduszy rozliczają płatnicy. Wprawdzie 

wnioskodawca skierował sprawę na drogę sądową, podkreślając, że brak możliwości 

rozliczania straty z udziału w funduszach jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości, ale 

zarówno WSA, jak i NSA oddaliły jego skargę. Sąd kasacyjny wskazał jednak, że podatnik 

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1079306-Korekta-faktury--Kiedy-rozliczyc-zdarzenie-po-powstaniu-obowiazku-podatkowego.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/770933,vat-2014-przedmiot-dzialalnosci-umozliwia-pelne-odliczenie-podatku.html
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może dochodzić swoich racji poprzez instytucję skargi konstytucyjnej. 

[pobierz artykuł] 

 
Nieruchomości: O uldze decyduje faktyczne przeznaczenie gruntu 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 13-01-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 9 stycznia 2014 r. (II FSK 199/12). 

Podatnik planował sprzedać nieruchomość gruntową sklasyfikowaną w ewidencji jako grunty 

orne. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, na działce miał powstać dom jednorodzinny, 

a nabywcy nieruchomości zamierzali wybudować dom bez zmiany przeznaczenia gruntu  

w ewidencji gruntów. W zaistniałej sytuacji podatnik sądził, że nie będzie musiał płacić PIT od 

transakcji sprzedaży. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 28 uPIT, zwolnione z 

opodatkowania są przychody ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących  

w skład gospodarstwa rolnego z wyłączeniem gruntów, które w wyniku transakcji utraciły 

charakter rolny. Zdaniem wnioskodawcy, skoro działka nadal była sklasyfikowana w ewidencji 

jako orna, kryteria zwolnienia zostały spełnione. Innego zdania był organ podatkowy, który 

uznał, że w wyniku sprzedaży działka utraciła rolny charakter. Pogląd ten podtrzymały sądy 

administracyjne obu instancji wskazując, że zwolnienie nie przysługuje, jeżeli zbywane grunty 

rolne zostają przeznaczone na inne cele (rekreacyjne, budowlane).   
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Syn nie poprawi VAT i PIT po zmarłym ojcu 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 17-01-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2014 r. (II FSK 70/12). Syn przejął po 

ojcu firmę. Zawierając porozumienie z kontrahentami anulowane zostały wszystkie umowy 

zawarte a niewykonane przed śmiercią ojca. Spadkodawca wystawił jednak część faktur VAT 

oraz odprowadził zaliczki na podatek PIT. Syn chciał odzyskać wpłacone fiskusowi pieniądze, 

jednakże, zdaniem organu, nie przysługiwał mu zwrot środków. W wydanej interpretacji izba 

skarbowa uznała, że skoro zobowiązanie podatkowe zostało wykazane prawidłowo na dzień 

otwarcia spadku, to nawet jeśli spadkobierca zawrze ugodę, na mocy której wynagrodzenie 

objęte fakturami nie będzie należne, nie jest to podstawą do skorygowania przez organ 

podatkowy zobowiązania spadkodawcy. Podatnik wniósł skargę do WSA podkreślając,  

że zawarcie ugody spowodowało, iż przestały istnieć podstawy do wystawiania faktur. Stąd 

podatki zapłacone przez ojca stały się nienależne. Nie przekonało to jednak zarówno sądu I 

instancji, jak i NSA. Sądy odwołały się do art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej wskazując, że o 

prawie do dziedziczenia można mówić tylko wtedy, gdy zaistniało ono za życia spadkodawcy. 
[pobierz artykuł] 
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