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CIT  
 

Sprzedaż wierzytelności – ile za kapitał, ile za odsetki 

Źródło: Rzeczpospolita, Jacek Hawrysz, 19-12-2013 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 16 października 2013 r. (II FSK 

2734/11). Bank udzielał klientom oprocentowanych kredytów i pożyczek. Zdarzało się, że 
część z nich nie spłacała swoich należności. Wierzytelności te były zbywane na rzecz funduszu 

sekurytyzacyjnego za wynagrodzenie ryczałtowe, tj. bez podziału na część kapitałową  
i odsetkową. Cena wierzytelności miała być niższa od jej wartości nominalnej. Bank wystąpił 

do organu z pytaniem, czy uzyskana ze sprzedaży wierzytelności cena nie będzie przychodem 

podlegającym opodatkowaniu. Wnioskodawca nie osiągnie dochodu, gdyż cena pokryje 
jedynie część straty banku. Z poglądem tym nie zgodziła się izba skarbowa, według której 

kwota uzyskana ze sprzedaży wierzytelności powinna być zaliczona na poczet spłaty 
poszczególnych składników według zasady proporcji. Wprawdzie bank skierował sprawę na 

drogę sądową, ale WSA i NSA podtrzymały pogląd organu. Zdaniem sądu kasacyjnego, strony 
powinny określić, jaka część ceny dotyczy należności głównej, a jaka odsetek, gdyż do 

przychodów ze sprzedaży w/w wierzytelności zalicza się ekwiwalent za odsetki.  

[pobierz artykuł] 

 
Przepisy o cienkiej kapitalizacji należy interpretować szeroko 

Źródło: Rzeczpospolita, Jacek Hawrysz, 19-12-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku NSA z dnia 27 listopada 2013 r. (II FSK 2912/11). 

Spółka celowa przejęła nieukończoną inwestycję. Na poczet ceny nabycia nieruchomości 
zaliczone zostały wierzytelności poprzedniego inwestora, natomiast pozostałą część ceny 

uregulowano płacąc gotówką. Środki te pochodziły przede wszystkim z pożyczek od 

udziałowców spółki, posiadających ponad 25 % udziałów. Wnioskodawczyni zapytała izbę 
skarbową, czy odsetki i prowizje od pożyczek są kosztami wytworzenia środka trwałego  

i zwiększają jego wartość początkową oraz czy spółka może zaliczać do kosztów odpisy 
amortyzacyjne od tak ustalonej wartości początkowej. Jednakże organ uznał, że nie ma takiej 

możliwości. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 60 uCIT, z kosztów wyłączone są odsetki od 
pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowca. Ograniczeniem tym objęta jest również 

amortyzacja. Wprawdzie podatniczka skierowała sprawę na drogę sądową, ale zarówno WSA, 
jak i NSA oddaliły jej skargę. Sąd kasacyjny podkreślił, że „niezasadne jest przyjęcie, aby 

poprzez odpisy amortyzacyjne koszty obciążać wydatkami, które zostały z nich wyłączone”.  
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Udzielony bonus można fakturować w uproszczony sposób 

Źródło: Rzeczpospolita, Bartłomiej Bieńkowski, 20-12-2013 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 października 

2013 r. (IPPP1/443-847/13-2/PR). Spółka zajmowała się dystrybuowaniem paliw, olejów oraz 
smarów motoryzacyjnych. W ramach prowadzonej działalności podpisywała ona umowy ze 

stacjami obsługi, które zobowiązywały się do dokonywania określonego poziomu zakupów.  
W zamian za to podatniczka miała wypłacać kontrahentom specjalny bonus za zrealizowanie 

danego poziomu obrotów na wybranych produktach. Premia kalkulowana była jako procent 

obrotów z danym klientem lub iloczyn pewnej kwoty i ilości nabytych produktów. Spółka 
zaznaczyła ponadto, że bonus udzielany jest w stosunku do całego obrotu, ale podstawą 

kalkulacji premii jest tylko obrót na wybranych towarach. Spółka chciała dokumentować 
udzielane bonusy zbiorczymi fakturami korygującymi. Jej zdaniem, ma ona do tego prawo 

zarówno w obecnym stanie prawnym, jak i po 1 stycznia 2014 r. Bez znaczenia jest bowiem 
fakt, że podstawą obliczania premii są dostawy tylko części produktów w danym okresie  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1073528-Przychod-w-CIT-a-sprzedaz-wierzytelnosci.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1073532-CIT--Odsetki-od-pozyczek-udzielonych-spolce-przez-wspolnikow-nie-sa-kosztami.html
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rozliczeniowym. Organ w pełni podzielił pogląd podatniczki. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Nie zawsze trzeba mieć potwierdzenie odbioru faktury korygującej 
Źródło: Rzeczpospolita, Adrian Głowacki, 16-12-2013 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 listopada 2013 r.  

(I SA/Po 881/13). Spółka zajmowała się hodowlą zwierząt oraz produkcją i dystrybucją 
produktów pochodzenia zwierzęcego. W swojej działalności wystawiała dużą ilość korekt 

faktur, stąd musiała monitorować, czy uzyskane zostało potwierdzenie odbioru faktury 
korygującej przez kontrahenta. W związku z powyższym spółka zapytała fiskusa, czy może 

obniżyć podstawę opodatkowania nawet jeśli nie ma potwierdzenia odbioru faktury. Jej 
zdaniem, ma ona do tego prawo, gdyż odmienne stanowisko oznaczałoby, że ekonomiczny 

ciężar podatku ponosiłby podatnik. Ponadto wskazała ona, że zawarty w uVAT obowiązek 
posiadania potwierdzenia odbioru faktury przez kontrahenta jest niezgodny z prawem 

unijnym, a ustawodawca nie wprowadził żadnych rozwiązań prawnych umożliwiających 

wyegzekwowanie tego potwierdzenia. Organ uznał jednak pogląd wnioskodawczyni za błędny. 
Według fiskusa, aby obniżyć podstawę opodatkowania, niezbędne jest posiadanie 

potwierdzenia odbioru faktury przez kontrahenta. Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu, który 
odrzucił pogląd organu. Rozpoznając ponownie sprawę fiskus będzie musiał wskazać, jakie 

środki prawne powinien podjąć podatnik, aby wyegzekwować potwierdzenie odbioru faktury. 
[pobierz artykuł] 

 

Moment zakończenia budowy wpływa na zastosowanie zwolnienia 

Źródło: Rzeczpospolita, Daniel Miszkiń, 16-12-2013 

Autorka artykułu analizuje wyrok WSA w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2013 r. (I SA/Bk 
227/13). Sprawa dotyczyła spółki, która w 2008 r. sprzedała nieruchomość składającą się  

z części mieszkalnej i usługowej. Do tej transakcji podatniczka zastosowała zwolnienie z art. 

43 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 uVAT w brzmieniu obowiązującym w 2008 r., zgodnie  
z którym zwolnione z opodatkowania były dostawy towarów używanych, jeżeli w stosunku do 

tych towarów nie przysługiwało dokonującemu dostawy prawo do odliczenia VAT. Z kolei 
towarami używanymi były wówczas m.in. budynki i budowle, jeżeli od końca roku, w którym 

zakończono budowę, minęło 5 lat. Organ nie zgodził się na zwolnienie z opodatkowania części 
mieszkalnej nieruchomości, gdyż spółka nie złożyła zawiadomienia o zakończeniu budowy tej 

części oraz nie uzyskała pozwolenia na użytkowanie. Spółka wniosła skargę do WSA 
wskazując, że uVAT nie zawiera definicji pojęcia „zakończenie budowy” i że organ stosuje 

zawężającą wykładnię. WSA uchylił zaskarżoną decyzję. Zdaniem sądu, dowodem na 

zakończenie budowy może być także dziennik budowy lub oświadczenie kierownika budowy.   
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Opodatkowanie sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 16-12-2013 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 października 

2013 r. (IPTPB1/415-489/13-4/AP). Podatniczka użytkowała leasingowy samochód osobowy, 
wykorzystywany tylko w prowadzonej działalności gospodarczej. Opłaty za poszczególne raty 

leasingowe zaliczała do firmowych kosztów. Po zakończeniu umowy leasingu podatniczka 
wykupiła pojazd na cele prywatne, a po sześciu miesiącach użytkowania planowała go 

sprzedać. W związku z powyższym miała ona wątpliwości, czy sprzedaż auta spowoduje 
powstanie przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy lub z działalności gospodarczej. We wniosku 

o interpretację stwierdziła ona, że sprzedaż pojazdu będzie neutralna podatkowo. Ze 

stanowiskiem tym nie zgodził się organ podatkowy, zdaniem którego sprzedaż w/w pojazdu  

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1073921-Faktury-VAT--Premie-mozna-dokumentowac-w-uproszczony-sposob.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1072311-Nie-zawsze-trzeba-miec-potwierdzenie-odbioru-faktury-VAT.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1072305-Moment-zakonczenia-budowy-wplywa-na-zastosowanie-zwolnienia-z-VAT.html
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spowoduje powstanie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Według organu, do 

powstania przychodu z działalności dochodzi zarówno wtedy, gdy zbywany jest składnik 
obecnie używany w prowadzonej działalności, ale także wówczas, gdy sprzedawany jest 

składnik majątku, który był wcześniej wykorzystywany w prowadzonej działalności. 
[pobierz artykuł] 

 
Fiskus musi sprawdzić, czy biegły nie za wysoko wycenił swoją pracę 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Mariusz Szulc, 17-12-2013 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku WSA w Łodzi z dnia 4 grudnia 2013 r. (I SA/Łd 

750/13). Podatniczka zbyła nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia za 250 000 
zł. Fiskus uznał jednak, że cena ta została zaniżona w celu zapłacenia niższego podatku. Stąd 

też dla ustalenia wartości rynkowej mieszkania powołany został biegły, który sporządził 
operat szacunkowy, określając jego wartość na 370 000 zł. Podatniczka została zobowiązana 

do zapłaty podatku od różnicy między w/w kwotami oraz poniesienia kosztów usług biegłego 
w kwocie 553,50 zł. Jednakże złożyła ona zażalenie na postanowienie o obciążeniu jej 

kosztami wnioskując o ich umorzenie. Spór trafił do WSA w Łodzi, który wydał wyrok 

korzystny dla podatniczki. Zdaniem sadu, choć istniała konieczność sporządzenia operatu 
szacunkowego, to jednak urząd skarbowy powinien sprawdzić zasadność rachunków 

wystawionych przez biegłego. Urzędnicy nie mogą bowiem bezkrytycznie godzić się na cenę 
usług proponowaną przez biegłego, jednakże muszą ją zweryfikować biorąc pod uwagę jego 

kwalifikacje, nakład pracy, czas niezbędny do sporządzenia operatu oraz dokonane wydatki.  
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 
 

Dowody z bezprawnej kontroli podatkowej nie tracą mocy 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 19-12-2013 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2013 r. (I FSK 1645/12). Organ określił 

podatnikowi VAT do zapłaty. Wprawdzie podatnik odwołał się od decyzji zarzucając organowi 
wydanie rozstrzygnięcia na podstawie niepełnego materiału dowodowego, jednakże izba 

skarbowa nie dopatrzyła się żadnych uchybień. Podatnik złożył skargę do WSA wskazując, że 
organ zaniechał zebrania i oceny całego materiału dowodowego, a także nie wskazał decyzji 

konkretnych dowodów, na podstawie których ustalono podstawę opodatkowania. Jednakże 

WSA podtrzymał stanowisko organu. W skardze do NSA podatnik wskazał, że organ naruszył 
ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (uSDG), tj. skontrolował podatnika bez 

zapowiedzi, jednakże w książce kontroli i protokole kontroli nie zostało zamieszczone 
uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia, w związku z czym dowody zgromadzone  

w toku kontroli z naruszeniem przepisów nie mogą być wykorzystane w żadnym 
postępowaniu. NSA nie podzielił jednak tego poglądu wskazując, że dowody nie mogą być 

wykorzystane w innym postępowaniu, o ile naruszenie przepisów miało istotny wpływ na 
wynik sprawy. 
[pobierz artykuł] 
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